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TIT.

Resa till Lappland.')

(1732).

Ett samtalsämne, hvartill man under LiNNiEi vistande i

Or-. RuDBECK I). y:s hus ofta och med förkilrlek ftterkom, väl-

den senares minnen Mm den hr 101)5 företagna resan till

Tornea Lappmark. "RiTonECKRN wisade de wilxter han dllr fun-

nit, vivis coloribus dejnctas""^), samt talade ofta '"om de säll-

samme pha^nomena och örter han sett pil Lappska resan", och

hos LiNNMis '"upwäxte hftraf en otrolig liingtan after de Lapp-

ske fiiiir. Den omständigheten, att Rudbecks hemförda sam-

^) Källorna för skildringen af denna resa iiro, der ej annat uttryck-

ligen angifves, Linn/EI sjelfbiogratier och Flora Lapponica sar f framför

allt lians Iter Lnpponicum eller hans till det mesta på sveiiik,.. förda

dagbok, hvilknn i original förvaras i T.iiincan Societys bibliotek i Lon-

don ofh som efter en af D:r E. Äiiulino tagen afskrift för första gängen

trycktes 1889 i CAni, von Linnés Uvgdomsskrifter ser. II. [En af en

ung svensk köpman, Carl Troimus, gjord ofullständig och äfven ur

andra synpunkter mindre tillfredsställande öfversättning utgafs 1811 af

köparen af Linnéanska samlingarne J. E. Smith under titel af Lachesis

Lapponica or a tour in Lappland.] — Dessutom har anlitats Axel N.

Lundströms skildring: Carl LinN/EI resa till Lappland 1732 (i Festen

till Carl von Linnés mitme i Upsala den 10 Januari 1878), hvilken

eger ett särskildt intresse derigenora, att förf. under en resa 1877 en

ej obetydlig sträcka följt Linn^i väg i det bestämda syftet att göra

jemförelser mellan förhållandena på hans tid och i våra dagar.

'-*) Dessa med stor talang utförda afbildningar finnas förvarade i

biblioteket å Leufsta.
9
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lingar, förr iin do lninnit fiillstilndigt boarbntas^), blifvit för-

störda g:('noni Upsalii-hrandon 1702, ocli att till följ(> liiiraf

Lappland ur naturalliistorisk synpunkt fortfarando nilstan full-

stjlndigt var on term inrognitny tillförsilkrado ilfvon Ijinn/Kis

ntt vidstrilckt och tacksamt arbotsfillt samt nianado linnom att

'Lappmarken uti ."> Rogna Naturm iliustrora'". Antagligen ge-

nom RimiECK erhöll Kgl. Vetenskaps-Sociotetens d. v. sekrete-

rare Professor Andkrs Celsu-s kllnnodom om, att Linn*:us "ilgde

en sH oförliknlig bog för Lappland", och som i do af konun-

gen nyligen stadfastade stadgarno för sagda vetenskapliga sam-

fund var intagen en föreskrift, att för fiUlerncslandets under-

sökning i alla afseenden "skulle icke allenast nAgra af Socie-

tetens Ledamöter sjclfva i Landsorterna omkring resa, at där

hvad vederbör i ackt taga, utan ock förmd tillförliltliga mftu i

Landet sig diirutinnan biträda"-'), sä lofvade Celsius att frän

detta sällskap söka utverka nödiga responningar.

En dylik färd var don tiden förenad med mödor och faror,

sä stora, att man i vara dagar har svart att derom göra sig

en föreställning. Den betraktades dä säsom ett nästan otill-

börligt vägstycke, isynnerhet som, pä grund af den dä allmänt

radande obekantskapen med Lappland och dervarande förhäl-

landen, de verkliga farorna för den stora allmänheten fram-

stodo i mängdubbelt förstorad gestalt. Innan definitivt beslut fat-

tades, ansäg sig LiNNiEus derför böra inhemta sina föräldrars råd

och samtycke. '"Modren afrädde, fruktande, att en sä äfventyrlig

resa skulle göra dess nyss erhällna glädje och hopp kort. Hon

skrifver till honom, jemte flera bevekande skäl, denna clausel:

') Allt, som härom publicerats, är en 6 sidor lång Index Planta-

rum praicipuarum, quas in Iliuere Laponico anno 16Uf) observavit Dr,

Olaus Rudbeck, Filius, som finnes intagen i Ada Literaria Suecice 1720.

Deri meddelas ock afbildningnr af »Uampamda serpilli/olia» f= Linnaia

borealis) och »Dortmanna lactistris, floribus sparsis pendulis» (= Lobelia

Dortmanna).

*) Kgl. Maj:t8 Stadgar för Kgl. Vctcnskaps-Socicteten i Upsala af

d. 11 Nov. 1728.
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"Uti rlitt land du blif och bo,

Der bruka dig i on rätt tro,

Der skall dig Ond vill föda."

Mm far stilldo dot till Cahls nj^ot jfotltfmnando. "Dii

liar oj mor iln ott lif att sörja fiir", skrof han, Tinnor du dot

biifva till din framtida befordran, sA, anropa Q\\(\ om lijolp!

Han ilr allostildos, llfvon i do vildasto fjollar. FOrtrösta pfi

Honom! Mina böner till Gud skola följa dig"^).

Rosultatot af alla dessa öfveriilggninjrar blof, att Linn^^us

don 1') December 1731 inlomnado en iJingro skrifvclso'^),

stäld till Kgl. Vetonskaps-Societetens pra3ses illustris [Riks-

rådet Arvid Bernh. Horn] samt de "Hög*- och Willborne, Hög-

wördig-e, Edle, Widtförfarne, HOglärdo och Högachtado Herrar,

Samtelige Afembra Societaiis". Häri framhåller han, att ''sil-

som wilrt k. fädernesland eij mindre, än alle andre högst flo-

rerande Republiqver, nu sedermehra kan gratulera sig wara

försedd med wettenskaps societet, hopsat af Dem, som favori-

cera och liga de största studier i hela riket, ty lärer ock oför-

gripel. föllia, såsom ett högst necessarium consequens, att

llfwen wårt Swerige icke mindre, än någon annor ort i hela

wärlden, får innom kort piqvera sig af allehanda ädla wetten-

skapers största flor och erudition. I samma afsicht twiflar man

ingalunda, med mindre äfven Historia naturalis, prcesertim pa-

triw, som mehrendels alt här tills liggat uti ett tiokt mörker

fördunklad, äfwen lårer blifwa genom sådane curieuxe membrorum

omsorg först och förnämst diluciderat". Företrädesvis förtjenar

Lappland en noggrann undersökning, "helst såsom thetta i all

mål så synnerl. från andra är differanf. Dessutom '"är (lett

en tract, som af de aldra älste poetis och historicis så höge-

ligen admirerads, antingen då det berömts eller lastats. Och

nu sedermera, sedan hela Europa, ja nästan hela wärlden,

^) Samuel Ljnn^i bref till Joh. Hallenkrro ^^li 1778 (De la

Gardiska Arkiv. IX).

*) Finnes i original i Vet. Soc:8 arkiv. Tryckt i Carl von

Linnés Svenska arbeten, utgifna af E. ÄiiKi.TNfi I p. 77.
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nti Ilistoriii iiiiiiirali Jlr ijrnniiiiilotiu]. \\f:{i;m' dotta .'Itiiiii liksom

i (lott jriyiiiiiiiistc* luirltarif iiivdlvnrat, hA. atl nni inyji tiiiju: 'iii-

nos sä niångii fnhnlnsir frmlitiinics, som om (loin, livilka liilr

iiTo alI(Miast I)e^Ultlii^•(*"'). Ku miliijid olika syiipiinktpr aii«ifvns

(loroCtor, livarur on iimlors(Jkiiiii{j: Itordn fnrotagas, siisom \m\)\)-

laiuls iiaturalslor, der ron^kommandn sjukdomar, lajipanins "un-

derliga diii't och sidsordniiiy'*, deras "nmUchia floniestica''

samt "orilkiioligo Horn sakor, dom man för korthoton skull oij

sj)(3cificorar''.

livad särskild! buträftudo Lajtidands djurvorld, tordo vill

jif dilgj^^djur oj miliiga vara att linna, mon doromot iiro '"do

hilr bolintligo sa mycket sillsamaro", t. ex. njiien, Ijiillommeln,

järfvon m. fl., "om liwilku allenast hoos llistoricos Naturales

jlro sä mäng"a errorcs, att man dem allenast npräckna skulle

tröttna". Af fogiar borde man doromot anträffa ett mycket

stort antal arter, "omädan do hit frän hela wärlden liksom uti

ett allmänt foro ärl. samblas, pä dett do här, fri»} frän buller,

uti ro mägo wärpa sina äg"g" och upföda sina nng;ar". "Och

soin detta land allestädes med stora strömar och floder är g:o-

nomlupet, läror otwiflacktig- föllia, att här skall g-ifwas Invarie

slag"s curieuxe och tillförne aldrig' beskrifne elr. bekante Pkces",

och hvad anginge insekter, borde der, "om näg'on steds, om

sommaren finnas öfwerllödigt", dä man af resandes berättelser

hade sig- bekant, "huru de folket öfwerfalla, att niängen dilr

wid hiärtel. jämrar sig'".

Äfven do andra tvenne naturrikena kunde hafva mvcket

att erbjuda, som fOrtjenade en närmare undersökning:. Af väx-

ter Junnos i Lappland, säsom Professor RunnKCK redan visat,

"ätskillige rara och obekanta'*, men '"besynneiiigen de mänge

spocies Salids^ som tillförne aldrig warit näinda, hwilka med

^) Ett litet bevis liärpii Iptiinar Vet. Soc:s protokoll för **% 1731,

(ler (let beter: »Uplästcs H.' M:r Solanoehs relntion om et Lnpp(]\viu-

folck ocli en Lapp, snni 8;ifi;a8 wara förwändn i sten. Ihvnrom Prof.

Celsius lofwadc widarr mod bononi oorroppoiidora, at få nftgon säkrare

wissbet bär om».
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iiiilnga andra fodra boakrifning". Likaledos vore anlodnina:

att nntaga, 'att iii«:on stods florn sortor af Mufiris, hwar på

B(ttanici nu för tijdon an» sii pickhoffade, skulln ariiils'", "sil

att n()taiii>|vo)i uti iniiscis . . . hllr skulln fil fitt ansnligt aug-

iiinnt". — livad fttor hotriinado stonrikot, sfl, voro dot rodan

kiludt, 'Iiwiid for dyrliaro skattnr af iltskilliffo slagz Metallfi'

och Stenar iinturon uti dnsso, lilngt under polstiornan alllljirso

rum f'>rdolt*, ocli dot lodo "inji^on twifvol, mod mindro lilngt

lijlrligciro och nyttiiraro kunna llrni\s, dilr lyckan och konston

j;5''iordii alianco'". Dossutom "omodan denna orton ar fidl mod

Jornmalm. lilror ock ilfwon hilr finnas kostli^o Vitriolwjitn till

Surbrunnar illr. annat kanligo. tArhilnda ock af andra och

Hillsamaro ogonskapor".

"Än widare wore hllr tillfälle att utforska, hwad Naturen

uti do lof',vando kroppar uträttar förmodolst den besynnorliira

landets situation till rum, wilder och ejjluvie terrce^ förutom

don haftij^a kiöldons och wärmons ilrliga omwilxlan etc."

Af allt hvad sillunda anförts "ser man klarligen" — för-

khirar Linn/kis — "att ingen tract i wilrldon kunde glfwa här-

ligare observationer i alla tre Naiursons rike, s/l att num

dilr ifriln mod gudt samwoto oij sig hälla borde", önskiigt

voro dorför, att nAgon hlofve utsänd till Lapplands under-

sökande, 'men så curioux som sania resa kunne blifwa, dar en

kiilnlig hllr till utseddes, så fåfilng wordo hon ock, där någon

annor tit skickados". Af don blifvando rosenåren borde man

dorför fordra:

"«. Att han Avoro inföd Swänsk, att exteri oij hade or-

sak tilhvjllla sig, dött andra påkostat.

j-i. Unij och lätt, at han dos wigaro kundo springa up-

löro de brante bärg och åter neder i de diupa dalar.

/. Frisk, att han mod större facilitot och nöje kunno

dagoligon idka sitt föresätta ändamål.

<V. Oförtruten, som oij genom altlor goda dagar blifwit

commod, ty här fodras mästadels spasseraude, lutande, hettas
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och törsts utsti\onde med många andra swjlrighetor, som oj

giöra on lustresa för Cavailler.

t. Utan tienst^ ty har nftgon commodare ticiist, sii wett

han nog utwallia dett bästa.

'C Gjift^ som törs wj\ga sig pil flotta öfwor floder etc.

utan åtanka pa faderlöse barn etc.

//. Historicus naturalis och tillika medkus, att han i

ulla dessa delar niA, hafwa bätro förstånd.

i'/. Förstå alla 3 Regna natune, hkn liirer wara swil-

rare att finna cän paradisfoglen, ty ibland alle wåro botanicis

äro få, som warit uti twänne riken homma, men knapt en som

ex professo warit i alla o:ne duchtig.

/. Natiis hist[oricus] naturalis och eij fadus^ ty dett

är träfteligen, huru de differera, då de komma till practi(|ven,

som jag med oräkneliga exempel kan bewisa.

a. Ritare^ att des bätre adumbrera, Invad sälsanit som

sig Avisar".

En så beskaffad person skulle enligt Linnmii åsigt vara

den bästa att utsända på den ifrågasatta forskningsfärden, "men

alt få någon här i Swerige med alle desse nödige reqvisita

instruerad, är en sak, som jag håller altför swår, om icke al-

deles omöglig". I brist på någon bättre erbjuder han sig sjelf

att företaga Lapplandsfärden, då han åtminstone eger de för-

nämsta af ofvan angifna egenskaper. Särskildt söker han upp-

visa, att han besitter tillräckliga kunskaper i botanik och zoo-

logi, samt förklarar sig villig att, om så påfordras, låta sig

d(n'i examineras. I miueralogien, som han studerat hos Pro-

fessor Stob.eis. medgifver lian sig dock ej vara "så duchtig,

som nodwändigt woro", i:ieu denna brist kunde afhjelpas der-

igouom, att han "resor åter på ett par månader till Lund".

På grund af det sålunda anförda hemställer han, att (500

daler kopparmynt måtte honom beviljas till företagande af en

resa till Lai)pland under följande sommar, "helst som jag då

iir ledig och IVij, men kan eij för modehllööshet få rosa uht att

\vidaro idka mina påbegynta studia medica". För alla de med

resan förenade mödorna och farorna förklarar han sig "åstunda
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ingon ting, allenast will hafwa sig hoos Kongl. Socleteten re-

coninienderad att få niuta något resestipendium sedan, på dett

l)an niä kunna absolvera sina studier".

Få dagar efter inlemnandet af denna ansökan afresto

LiNNvEös, såsom i det föregående^) blifvit omtaladt, till Småland,

der han i föräldrahemmet tillbragte julen och påföljande Ja-

nuari månad. Den 2 Februari begaf han sig till Lund '"för

att se sin förrige kiäre SioBiEus och att informera sig uti mi-

neralogicis". Denna färd visade sig dock vara utan egentlig

nytta, då det snart befanns, att '"Stob/ei method kom ej öfwer

ens med Linn^ei hufwud'" samt att dennes samling ''bestod mast

af petrificater'', hvilka för den påtänkta resan saknade någon

betydelse. Han återvände derför snart till Stenbrohult, dit

han kom d. 14 Februari och der han vistades till mot slutet

af följande månad. Hvarmed han derunder sysselsatte sig,

derom vet mnn intet, förutom att han sammanskref sin

Adonis Stenbrohultensis^), samt att han något egnade sig

åt läkareyrkets utöfvande. Bland dem, som han här vårdade,

voro hans moder, om hvilkens sjukdom han redan före sin af-

resa från Upsala erhållit underrättelse, och hans yngsta syster,

som angripits af smittkopporna. Begge hade han glädjen att

so åtorstälda till helsa.'') Dessutom är det antagligt, att han

med föräldrarne rådslog om sin tilltänkta resa; måhända an-

vändes ock en god del af tiden till en välbehöflig rekreation

olter de föregående årens forcerade arbete.

^) Sid. 104. =*) Se ofvaii sid. 17.

') D(!ii kur, som han lät sin syster underaril, omtalade han sedan

som professor pä sina föreliisninffar. Såsom betecknande för medicinens

ståndpunkt den tiden i vart land, må följande anteckning af en åhörare

hiir finna plats : »Areh. och Ridd. berättade, huru han, dä han war stu-

dent, kom ä propos hem, då hans yngsta syster låg i kopporna; ingen

(iinkte på dess lif; de wakade öfwer henne. Herr Areh. med. (såsom

miles inermis) läl slagta et får, det största der fans, och lade henne

dcri. Sen hon legat der .5 ä G timar, begynte yran gA bort ocii kop-

porna slå ut. Hon blef frisk och lefde många år sedan». (Notata subi-

taiica under Areh. och Ridd. von Linnés föreläsningar öfwer Uiiiiten af

O. Bjurhäck; afskrift i Ahrlingska samlingen).
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I slutet af Mars syntes våren redan göra sitt intritde vid

Stenbrohult, livadan LiNNiKus skyndade upp till Upsala. Dit

anliindo han d. 1 April, men fann der stark vinter ännu råda.

Detta var dock oj den enda missräkningen, som der väntade

honom; en vida svårare var den, att angående den lappska

resan ännu intet var afgjordt. Sedan hans ansOkan till Kgl.

Yetenskaps-Societeten inlemnades, hade visserligen sammankom-

ster inom densamma hållits d. 19 Februari, d. 8, 18 och 20

Mars samt d. 1 April, vid hvilka alla Linn^j begge gynnare,

lluDijECK och 0. Cklsius, varit närvarande, men icke ett ord tala-

des — efter protokollen att dömma — om något understöd åt

LiNN;Eus för verkställande af den föreslagna färden. Han såg

sig derför nödsakad att inlemna en ny, d. 14 April dagtecknad

skrift, hvari han erinrar om sitt förut inlemnade ''project till

en resa åht Lapmarken uti nu instundande sommar, den samma

uti Historia naturali att dilucidera'". Antagligen på grund af

"livad af någre Herrar Sociorum privata meningar inhemtats",

förklarar han, att, '"Si^som staten måste indragas så noga som

någonsin kan'", så nedprutar han det begärda rese-anslagets

storlek till 4ä0 eller aldra minst 400 dir kpmt. Han beräk-

nar rosans längd till 240 mil å 8 styfver milen, den behöf-

liga tiden till 20 veckor k 2 dir. smt. och kläder, skodon m. m.

till 14 dir smt ^), hvartill dessutom skulle komma kostnader

för "mycket annat, som här eij kan specificeras, till wägv/i-

saro, nathärbergo, dubbla pgr. genom städerna etc."

Denna skrifvolse gjorde åsyftad verkan. Redan följande

dag, d. l.j April, hölls samnumträde, och då '"uplästes 2:ne

Hr liiNXAM suppliqver", "hvarpå resolverades, at bemelte Lix.kls

r<sic!) bowiljas utaf Societetojis intressomodel 400 dir kpmt til

resoponningar" '-), Donna summa var visserligen allllor ringa

^) 1 (111- smt = ;}-2 öro (eller styfver) siut = 3 cllr kpiut = 1 kr. 33 öro

i miviiraiiile inyiit.

') Vet. Si)c;s protokoll pa (leiiiia da;;;. — De personer, som liafva

liedeni ai" att luitVa deltagit i detta beslut, voro Laiidsliöfdiiigeii Hralner,
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för dot afsedda andainfllot, iikmi Societoten gick dock sil li\ngt,

som inOjliijt var. Dii noiiilig-on onlig-t den i riikenskapsbokon

intag-iia rodogf.relson för tidon 1727—d. '^'^/.i li:\'2 iiikoiusterna

utgjordo 150(5 dir 12 öre, men utg-iftorna (deri inbegripet Linn;e[

resounderstöd) 1:).j4 dir 2') öre kpmt, sa blef kassans hela bo-

liållning— utom grundkapitalet — endast I dir 19 öre samma

,„ynt. — Underrättelse om det fattade beslutet afgick d. 2o Apr.

till Pneses Illustris, Riksrådet Arvu) Horn-, som d. 2 Maj här-

till gaf sitt "samtycke och bifall". Till yttermera visso lät

Societoten i Posttidningen d. 1 Maj bland legala tillkännagif-

vanden meddela, att hon beslutat "at hlta dilucidera Lapland

uti Historia Naturali" och att härtill "Carl Linn^e^s är utwald,

hwilkon i 2 ähr agerat publicus Docens uti hört. Academico

och nu sig påtagit att genomleta alla tre Natursens rijken" och

dessutom "inAvänarnes underliga lefwernesart och den deraf

föliande hälsans förmoner och olägenheter".

Härmed var resans företagande en afgjord sak, och det

äterstod blott att afvakta, att den ovanligt länga och stränga

vintern skulle upphöra. Denna väntetid användes till anskaf-

fande af nödig utrustning ^). Hurudan denna var beskaffad,

framgår af Linn^ei under resan förda dagbok, hvari han be-

skrifver, huru "jag lagade inine saker och klädde mig i föl-

jande mondeur:

Klädren voro aitsä en liten räck af västgötatyg, utan

fäller med sniä uppslag och krage af sjag. Byxer helt nätte

af skin, piskperuque. Carpuss af bastgrönt; stötlekänger pä

fötterna. En liten väska af liider, \2 aln lång, något kortare

i bredden, af mentat läder, med ygglor på ena sidan att binda

henne fast och hänga henne på sig; uti denna lades 1 skjorta,

2 par halfarmar, 2 nattkappor, bläckhorn, pennhus, microscop.

Arcliiater Uudbf.ck, Doinpmsteii O. Celsius, 1'rol'cssoronia Klinoen-

STIEKNA, ANU CkLSIUS ocll Al.STKlN.

*) Kn resa, som Ijnn.kus företog till Stocklioliii d. -I och liviiri-

från han återkom cl. 10 Maj, stod antat;ligen i samband hilrmed,
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perspectiv ^), florhufva att friii sig för myg-g;. Dotta Proto-

coll. En liop inliäftadt papper att lägga orter uti, bägge i

iblio. En kam, min Ornithologie, Flora Uplandica och Clia-

racteres gonerici. Härsvängaren satt vid sidan och en liten

handbössa emellan låret och sadelen. En 8-kantig käpp, pä

hvilken monsune utsattes, en planbok i fickan med pass frän

Cancelliet i Upsala och Societetens recommendation" ^).

Sä enkelt utrustad och med sä svag reskassa begaf sig

den unge studenten med friskt mod ut pä sin länga, besvär-

liga färd. Dä denna till sina resultat utan tvifvel är den

vigtigaste, som nägonsin inom värt land blifvit företagen, är

det tillbörligt, att en utförligare redogörelse för densamma

här meddelas •').

Det var Fredagen d. 12 Maj*) 1732 kl. 11 f. m., som

LiNNiFAis, dä '"25 är gammal pä ett hälft dygn när", lemnado

Upsala. Genom dess "norre tullporf red han ut, följande don

mot norr gäende stora landsvägen.

Det var en härlig vårdag. ''Himmelen var klar och varm,

västanvädret svalkade med en behagelig pust och on dunkel

färg begynte frän väster betäcka himmelen". '"Nu stod vin-

terrägen 1 qvarter hög och kornet hade nyligen utvist ett blad.

Björken begynte nu spricka ut och alla löfträ visa sina löf,

förutom alm och asken". Väl syntes ännu endast ett fätal

*) Med microscop afses liiir en enkel loupe, ined perspectiv kikare.

De i det följande oranf-mnda böckerna voro hans egna manuskript.

^) Detta öppna rekommendationsbref meddelas såsom bilaga 1.

'*) Detta synes äfven vara liiuipligt nr den synpunkten, att ingen

reseskilihiiig hittills blifvit leinnad med anlitande af Linn.ki först

1889 på dess originalspråk tryckta dagbok. Åtskilligt, som i det föl-

jande inedtagits, torde måhända saklöst kunnat utlemiias, men det kan

dock tjena till att belysa olikheterna mellan dåtida ocli nuvarande för-

hållanden.

"*) Efter gamla stilen, d. 23 efler den nya. Alla i detta kapitel

angifna data äro efter gamla stilen.
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vilrväxter i blomning, men det var dock uppenbart, att 'nu

begynto hela markon fftgna sig och le, nu kommer sköna Flora

och sofver hos Febus". Sa länge slätten varade, hördes, huru

"lärkan sjöng hela vägen för oss, darrande i luften;

Ecce sunm tirile^ tirile, suum tirile tractaf.

Sedan 5 fjerdingsväg tillryggalagts, '"begynte skogen allt mehr

och mehr tillta; den Ijufva lärkan, som tillförene uppehållit

våra öron, öfvergaf oss, men åter en annor cmottager oss i

skogen med lika stor compliment, näml. kleran, Tardus mi-

nor ^), h:kn då hon på högsta grantoppen spelar för sin kä-

resta, äfven låter oss fägna oss der af, ja hon stämmer så

högt in med sina diverse toner, att han ofta mästrar näck-

tergalen, sångarnes mästare". — Det rådde, såsom af dessa

citat från dagbokens första sidor framgår, en frisk, förhopp-

ningsfull vårstämning i hela naturen och i den ensamme ryt-

tarens bröst.

Resans allra första — liksom äfven dess sista — del erbju-

der föga af intresse, hvarför härom endast obetydligt behöfver

sägas. Om färden genom Upland må derför endast antecknas,

att LiNNiEus under vexlande solsken och regn kom fram till

Dalelfven, besåg Elfkarlebyfallet samt fördes — sedan han

ordentligt uppvisat sitt pass — af färjkarlen öfver elfven.

Gefle 2), dit han snart anlände, lemnade han d. 14 "efter guds-

tjensten ^), sedan han af Landshöfdingen och Secreteraren fått

ett godt respass" med åtföljande order till alla deras underly-

dande att på allt sätt främja hans förehafvande. Färden fort-

sattes sedan genom Gestrikland. Det märkvärdigaste, som

härunder inträffade, var att i Hanu-ångo "alt folket talte ganska

mycket om ett rart träd, som växte i en täppa brede vid vä-

*) Klera = smllläiulsk bciiiiuiniiii!; pä talltrasten.

^) I denna stad fanns då »det sista Apotlioqvct i norden och Doctor

siste Provincialis».

=*) Af dagboksantcckninsarne framgår, att Linn.kus om sön- och

heli,'datrar låg alldeles stilla eller åtminstone ej fortsatte sin resa förriin

efter gudstjenstens slut.
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jron, (lot uu\nga hade sett, men aldrig lulgon kfliit. Soinligo

i^ade det var en apel, af en tig-g^ando trollkäring- förbannat".

LiNN^rs 'skyndade sig- om morgonen att vara nppo med soleif

för att fA, se denna raritet, hvilken han till sin öfverraskning:

fann vara intet annat än en alm, "till ett visst docnment,

att Ulmufi oj växer här ordinairt".

I Helsing-land, som deretter genomfors, besAg- han nog-a

"det kosteliga järnbruket Iggsnnd", i hvars tvenne hammarn

"gingo Vnlcani skjortegossar och gjorde mästerstycke af sin

])rofossion'*. Sedan han d. 16 passerat Hudiksvall, fick han

göra första bekantskapen med nägra representanter af det folk-

slag, bland hvilket han sknlle finna sina sommarvänner, i det

att han nära Medelpadsgränsen sammanträffade med 7 lappar,

"som körde sina renar (iO ä 70, hvilka hade sina späda lamb".

Pä tillfrägan, "hur de komnio att vara här nedre", svarade

lapparne "sig här vid hafssidan vara födde och här vilja dö;

talte god svenska".

Knappt inkommen i Medelpad, erhöll han nya helsningar

frän fjällen: tvenne snöripor sågos vandra pä landsviigon, men

som han ej kom dem inom skotthåll, fick han åtnöja sig mod

att "considerera dem med perspectivet". Snart fick han ock

se "det stora Aconitiim hirsutiun cjalea am/uMa '), hvilket

Bönderna kallade Giske eller Gisk och hvilket sedan

blef så gement som ljung". Här frestades han ock att för en

stund lemna landsvägen och hästryggen för att bestiga "det

högsta bärget i Medelpad Norbyknyhlen eller Norby-

kullen kalladt, sannerl. ett högt berg". Sedan han vid Norby

bundit sin häst vid en der befintlig runsten, begaf han sig,

åtföljd af on ledsagare, uppför berget. '"Med stor möda och

trötsamhet", säger han, "hinde vi omsider öfvorst ])å knylen

åt västra sidan. Här nppe hade invånarna i ofridstiden med

Hyssen sin vakt och skulle dageligen ett par vara hår uppe,

ty hafvet sågs långt bart åt. Här stod en hel hop lång ved

'f

^) TyrshiiUan, Acoiätuin sejitentrionale.
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uprättad ocli öfvnr uppil on stAiig- mod en tjiirtunna Ofvorst iippo,

livilkoi) sliiillo af vaktoii antandap, sA, snart fuMidon ankom ellor

landsiog, ty dofta bärs' sägs liela li\ng'a trakton ocli mfing'a

iiiilon bort W. Nodstigandot försig-g'ick pil don brantasto, södr.i.,

sida.n, bvilkot ock allopp. ntan att någon olycka inträffado.

TJtbytot ntgjordos af '"allolianda slags raro örtor', särskildt

flora olika former af Viola tricolor, samt ett ufbo mod trenno

ungar.

Rosan mot norr fortsattes sedan och var ingalunda fri

fraii obeliag. Under färden genom Medelpad hade LiNNiEus den

oturen att ej orhfiUa en enda häst, som ej en eller flera giln-

gor stupade, och en gång blef han härvid sä svart slagen, att

dot knappt var honom möjligt att äter komma upp i sadeln.

Don mängd stenar och mineral, som lian redan liopsamlat, vAl-

lado honom äfven stort besvär att frakta, hvadan han var glad

att i Hernösand fä inpacka och qvarlomna desamma för af-

sändning vid tillfälle till Upsak.

Landsvägen gick i Medelpad nära stranden, ocli Linnmts

'Tiskädade med ynkan fragmenta af olyckeliga fartyg, som ej

kunnat blidka Neptunum, hvarken genom löften eller offer,

hvarken bön eller klagan, hvarken grät eller suckan"*). Mot

aftonen d. 17 ankom han till Sundsvall, "hvilken stad är en

liten fläck, [som] ligger mellan 2:ne höge backar'', samt vidare till

Fjähl, der han d. 18, Kristi himmelsfärdsdag, '"läg öfver, dels

för högtidenes skull, dels för sin trötta och skakade kropp att

litet ställa till rätta". Följande dag gick färden vidare, och

ett besök gjordes pä Brunäsborget '"uti en crypta, den naturen

säsom ett hns i sjelfva berget gjort Här sades en

ogerningsman sig uppehällit ett par är, utan att någon visst

af honoms Kort derefter lemnade LiNNiEus "Medelpad med sin

1) I sanimaiiliaiig liiirmed omtalas i dagboken eii student, som under

sin rosa frän Stockholm till Åbo »blef så af Neptuno frästad, att han

[scdanl hiildre gick landvägen at Österbotn, Torne, Wästerbotn etc. till

Stockholm till fots, iin på en dag eller 2;nc fiirtro sig den elake och

otrogne Neptuno».
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NnpelluH ') ocii sandfulla vilgar", hvaroftor i Ängonnaiiland

"straxt hojuyiitn pil landsvägen stora nrli djupa backar visa siif,

att man mod möda tordns rida nod för dom", llornösaud pas-

snrados hastigt, och vid Voda sattos lian modolst on färja öfvor

''stora Ång"ermannaaon"", som dock dor "är ott miuK maris ocli

oj nAgon rätt h".

Följande dag:, d. 20 Maj, var LiNNiKus utsatt för on fiira,

som lättoligon kunnat göra ott bradt slut pä hans färd. Jomto

Yäg:on lag-, såsom han borättar, "ott grufveligt brant och högt

borg:, Skulborg-ot kallat, uti hvilket var en crypta. Jag" hade

lust gä dit, men folket sade det vara omöjligt; jag fick med

stor möda ett par karlar med mig, som mig visa skulle; vi

klöf up för klipporna, kröp, asado, drog oss fram, nu äter nod-

före igen, efter ingen väg gafs längre; vi tog i en af buskarne

eller smästenarne med en hand, hvilken om han fallerat, som

lätteligen ske kunnat, liade varit adum de vita nostra. Jag

följde den ena ett stycke, hvilken kröp upp före en brant

klippa; [dä] säg jag den andra gä lyckeligare, ty sökte jag

draga mig litet. Katt som jag var kommen 1 aln ifrän, slapp

en klippa lös för den förra och slog neder rätt der, som jag

skolat gätt efter, så att elden och röken lyste. Hade då jag

icke, ceterni conditoris consilio, ändrat vägen rätt som jag

gjorde, hade aldrig något pip hörts af mig. Straxt der på

kom ett annat fragmentum; jag vet ej, om karlen, som gick

förut, gjorde sådant med vilja. Änteligen helt utmattade hinte

vi upp till hålet, som var midt på berget. Här, som jag

tänkte få något curieuxt, fant jag intet mer än ett hus i ber-

get, gjordt som en rundel eller hvalf, hvilket var högt 14 pedes,

bredt 18 pedes, långt 22 pedes Paris."

Efter denna utflygt fortsattes landsvägsridten. '"Straxt

på Schulaskogen fick han Avintren 3:dje gången igen, som här

låg med starkt före", och då han d. 23 kommit öfver gränsen

till Westerbotten, syntes ingen enda blomma utom Caltha och

^) Aconitum septetitriouale.
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llngiill. Dviiri^^-björkon var yttnrst allniiin, innli visado inint

tfifknn till värn sija: liilngon oll«>r l>lad.

Don 24 anlände han till Umeft, som di\ var "m liten stad.

som ilnnn ej v.ll reparerat sis: efter det skadestAnd han led af

fiendens old, da han totaliter hlef afhnind". Här hesöktes Lands-

höfdingen Baron Gkundkl, '"hvilken undfick liononi helt väl och

är ett mönster af fromhet". Som denne hade en öppen hlick för

företeelserna i naturen, hade han "iltskillige curieuxe saker"

att omtala för Linnés och viste denne sin trädgård, hvari lum

lyckats odla näffra prydnadsväxter, härbuskar och köksväxter,

bland hvilka senare äfven voro potatis, som dock 'blifver här

ej större än valmog'', och tobak, som ''lilter med största möda

i bästa är drifva sig till frö". Före Linn^i afresa frän Her-

nösand erhöll han af Landshöfdingen en öppen order till alla,

som egde nägon offentlig anställning i Lappland, att de ej

pä nägot sätt skulle hindra, utan tvärtom sä mycket som möj-

ligt främja den unge naturforskarens reseplaner.

Hittills hade väl banade vägar följts, och färden i och för

sig sjelf hade icke erbjudit nägra egentliga svårigheter, om

man bortser från stundom rådande regn, blåst och kyla samt

den trötthet, som måste blifva en följd af en under 14 dagar

fortsatt ridt. I Umeå ansåg han sig emellertid böra söka sna-

rast möjligt komma upp till Lappland. Förgäfves afråddes

han derifrån, emedan han omöjligen kunde komma fram ens

till Lycksele nu under våren, då issörja fylde de vidsträckta

mossarne och vårfloden kunde väntas när som helst göra elf-

var, åar och bäckar mycket svåra att passera. LiNNyEus stod

dock fast vid sitt beslut, ''tröstande sig med Salomons ord, det

ingenting är omöjligt under solen'^. Antagligt är dessutom,

att det var företrädesvis Lapplands södra delar, som han ville

besöka, emedan han hade den föreställningen, att sydligare

fjäll borde ega ett större antal sällsynta växter, än mera nord-

ligt belägna. Det var först under resan i Dalarne (1784),

som han insåg, att han härutinnan misstagit sig ^).

») Florn Dalekarl. p- VII.
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Alltsil lioj,'iif lijiii sijx (1. 2(i fnm TIiiipA för att na upp

till Lycksi^lo lappmark. lltMlan riinloiiH början var allt annat

iln InfviiiKbi, ty <lot roynadc, livilknt sodan furtlor till mid-

dagen loljando dag. Dftla var dock ott rolativt (d)»>tydligt

olxdiiiy, liksom ock <lt>t förliällandnt, att lian "niisin nu d(Mi

comnioditot lian tillförno og-t att pi\ g:il,stja:irvarpgi\rdarnn fä

conKMidora hiist", undor det att han nu '"nn'^stn mod mycken

lilmpa bönfalla om häst". Värro var, att "vägon hlof allt mor

och mer vidrog, att han mod lifsCara satt pä hiiston, som snaf-

vado onioUan stonarno vid hvart annat steg". 'Mag fördos nu

fram", skrifvor han, "pä bivägar, att icke raggon skullo linna

mig igen. Nu bogynte jag önska mig camerad ollor ega don

friboton, att fä skakas af baston pä landsvilgon, att hjortat

mästo lossna". Sädan var redan don första dagon.

Den andra blof oj bättre. Dorom förtäljer dagb(d<en:

"Vid middagstiden gaf jag mig pä vägen, som jag tillstär var

sä svär, att jag aldrig känt dess make, ty alla elomoutnr voro

mot mig. Vägen var sten pä ston med stora implicorado trii-

röttor; der emellan voro djupa hälor fulla mod vatten, ty

regnet och kälen, som gick nu ur jorden, hulpos ät. Trä-

qvistarne hängde uti ögonen, hvar jag reste, helt fullo af

regn. Der som smala björkar stodo, voro de uedorbcydo, att

man för dem med största möda mätte komma fram; do läng-

lifvado tallar, som uti sä mänga är upphöjt sig öfver andra,

lägo tvärs och korsvis kastade . . . öfver vägen. Bäckarno,

som runno här och der, voro rätt djupa och broarne öfver dom

Höndornuiltnado, att man med lifsfara satt pä en stapplande

häst Dessutom att alting skulle vara svart, blof jag

siitt pä en häst utan sadel, med bolster pä, ej heller'betsel, utan

ett rep bundet om understa maxilla ^), och sä reste jag till

fjälls". Denna dag hann LiNNiEi;s till Teksnäs.

Tredje dagen for han till Granön, hvarifrän han bätledes

skulle begifva sig till Lycksele. Detta omöjliggjordes dock

*) Uiulerkiikcn.



127

dols af stark blilst, dols doraf att bfttfolkot höll pil att göra

bön och lilsa uti on postilla ilnda till kl. II, och sodan kundo

man ej pil dajrcn medhinna de f) inilen till Lycksele, hvilket

varit önskligt, emedan pii vilgen dit icke fanns mijjon gj\rd,

der man kunde fH hvila. Ijinn^.us var dock ej missbolAten med

detta uppehåll, ty han fick derunder tillfälle att noga under-

söka och beskrifva en nyss skjuten bilfver.

Den 29 skedde afresan frftn Granön i en hilp eller lapi»-

bftt, och fftrden var synnerligen angenftm. "I solupj)gilngen var

trilifeligt nöje se uti den stilla floden, som hvarken Najades med

sin flod eller strömmande, ej lioUer ^Eolus med sitt friisande

oroat, huru skogen, som lilg pil bliggo sidor, viste för dem

resandom ett underjordiskt rike i vattnet. Pil bilgge sidor

lågo stora hedar, branta åt åkanten, med buskasier utsirade,

hvilka i vattnet viste en jord, som var brant, men sluttade

ifrån oss liksom en underjordisk jord"". Snåppor och andra

vadare-foglar sprungo på strånderna och stora, hvita svanor

kampade med hvarandra på vattnet.

Sedan Lappmarksgränsen passerats och elfven genom forsar

blifvit 'impossible att segla uppföre", började man att fiirdas

på det för dessa traktor karakteristiska sättet, i det att. sedan

man lagt i land nedanför forsen, roddaren tar sin matsäck på

ryggen, uppdrager den lätta "håpen'" och bär den, hvälfd öfver

hufvudet, öfver land till ofvanför forsen, hvarvid han "springer

så med den öfver både berg och dalar, att raggen knai)t

honom följa skulle". LiNNiEus sjelf gick efter, bärande sina

saker, men utan att derför försumma att aktgifva på de djur

och växter, som under vandringen öfver land visade sig. En

förteckning öfver de vid Tuken- [Tuggen-Jforssen iakttagna

växterna är synnerligen anmärkningsvärd derför, att der för

första gången namnet Limuva förekonuner; på andra ställen i

dagboken, liksom i äldre Linneanska manuskript, talas deremot

alltid om Campamda serpillifolia, Nummalaria norvegica e. d.').

*) Del framgår liiirnf, alt Linx.kus nu kommil till iiisigi dcroin,

alt denna växt ej kunde föras liil klocko- eller na^ot annat l)ekanl

10

I
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Först (I. ;i() pA, aftonon ankom Linn^-us till Lycksolc, (1(M'

han gilstfritt och vilnlifi^t mottogs al' KyrK^hordoji Ola Ukan

och (lonnes hustru. Dessa visado sig mycket "angölilgno om

hans förman" och sökto att öfvertala lioiiom att hos dem qvar-

stanna, till doss ett stOrrc antal lappar kommit till liycksoln

och dnr filtt silvill so Linnés, som ock gonom tillkilnnagif-

vando från predikstolen erhållit upplysning om åndamålot iiumI

lians fård. Utan detta försiktighetsmått kunde olycka lått in-

tråffa, ty "lapparne voro infidele att förtro sig, emedan de ofta

taga till bössan, då någon ovettandes till dem kommer". De

liade t. 0. m. satt en bössa på prestfruns bröst, då hon en

gång of^rmodadt hade kommit till dom. Följande djig, som

var Pingstdagen, "var ingen lapp vid kyrkan, emedan gäddan

lekte som bast, hvilket år deras skörd", men till böndagen,

d. H Juni, voro de att i stor mångd dit förvånta, emedan de

eljest måste bota 10 dir. sint. och dessutom tre söndag!»r stå

kyrkplikt *). Vid nårmare eftersinnande afrådde dock vård-

folket detta uppehåll i Ijycksele af fruktan för vårflodens vån-

tade intråffande och deraf alstrade svårigheter '^).

»\'h'^U', utnn l)oi'(l(; bilda ett nytt siUlant. 1 tryck frnmstiild*!» fJnnivn-

slii^tet första <;i"mgen i linns i llollaiid 1737 iit|i;ifiia Flora f^djtfHinica,

och (len liolländskc botanisten Dr. J. V. GiioNovius uppfjilVcs der så-

Hoin nnmngifvarcn. — Lektor A. N. LuNDSTnciM sä^cr si<i; iniicnsliidcs

liafva sett denna i Norrland vanli^rn växt s& yinni^ och Trodi^, sniii

i Uniana elfdal och just vid Tugffcns valtcnfnll. LiNN/tiiis ant,Mt'ver

ock, att han i Unic lappmark sett Linnwa ined refvor af ända till 18

fota längd.

') Ej underligt derför, att »de arma lappar l)ekla<!;n(iti sii> öfvor

Itönedagen om våren; do niaste otta, då åcn hvarken l)ilr eller brister,

iifver med största lifsfara, ja gå uti vattnet till arniarne, ofta halfdöda".

Quod nimis durum est, tillii_,'j<er LiNN.fius.

^) Såsom bevis på läkarekonstens dåvarande ståndpunkt må föl-

jande ur dagl)()kuu här Unna plats: »Mär var en (|\iiiiia, som jäuiiner-

ligen plågades af grodor, hvilka hon druckit i vatten, då de voro roui

förleden vår, lion kände, alt de voro tre; lion hiirde dem gj" ( qvMkaj

och andra som sulo jänile; hon stillade något sin pina med bran-
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CiiidstjniistiMi Ixnistjuic han i^ingstdaf*'!! i kyrkan, som

"var trftffel. niisnralxil, at tril sft att thi (l«t regnar, blifvor nian

hnit vtlt, lik on lada mod l>;ifikar sil liiga, att man mUttn

blifva krumpcMr. Doroltcr hoiyraf lian sig j^stad mml S<irs(de till

bostammolseort. I hörjan gick fllrdon utan egentliga hesvitr;

det enda, hvarölVer han hilrundor liksom ork li^ra glinger

Iramdelos — uttalar sin missheh\tenhot, ftr dot sätt, hvarpil

skogarno behandlades. NAgon skogsskötling förekom dft si\

mycket mindre, som i stallet de "stora skogarna af tall stft

öde och fåfänga, ty ingen hehöfver timret, livilket faller om-

kull ocli ruttnar horf; på andra stallen v.ixte tallar, "höga,

kikandes på sljernhvalfvet", men bland dom "lågo skönaste

timmerstockar anda Iftngs, tvftrt före, på sides etc, att num

knapt framkomma kunde, hvilka blåsten kullkastat. Detta land

kom mig före som doinicilium Pans". Upprepade gånger un-

drar lian, om det '"ej skulle meritera göra tjåra och beck hårat",

på det att skogarne måtte komma åtminstone till något gagn.

Fården började snart blifva besvärligare, och Linn;*;i föl-

jeslagare, en svensk nybyggare, "måste gå i strömmen och

draga båten efter sig V2 mil pa en gång. Det var derför

nödvändigt att uppsöka en lapp, som kunde hjelpa dem vidare.

Efter att förgåfves hafva vandrat från den ena af lapparne

öfvfM-gifna platsen till den andra, kåndo sig LiNNiEus så inod-

tagon af trötthet, att han, med fara att i den vilda skogen ej

kunna af sin följeslagare åter påträffas, måste låta denne en-

sam fortsåtta efterspaningarne. Detta lyckades till sist, och

han återkom med en lapp, med hvilken Linnj;us visserligen ej

kunde tala ett ord, men som vänligt förde honom till sin koja,

undfägnade honom med fisk och friskt vatten — det enda,

som på denna tid af året var att erhålla — samt derpå led-

sagade honom till sin nårmaste granne. Han fördes derefter

vill, salt (loijo (Ii; intet nf. En likaledes hade för naj(ra Ar sedan liaft

sanuna passion och tofi; per bn/.ard in 3:ne imees vomiccts (— räfkakor],

hlef hra, men denna liazarderar ej. Tjiira rådde jaj? här till, det hou

tillförne hrukat, men bon kastar straxi upp».
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från lapp till lapp, och mod doras tillhjelp kunde färden fort-

sättas pä det förr omtalade sättet medelst rodd och båtens

bärande förbi forsarne, först uppför Umeelf och sedan dess

biflod Juktan. Härunder komnio do slutligon till en så lån^

och häftig: fors, att man måste lemna båten och börja en både

lång och besvärlig vandring "pev viontes et fontes^ per callefi

et valtes^.

Vedervärdigheterna började nu (d. 2 Juli) att blifva väl

stora, och snart befann sig den unge naturforskaren i en be-

lägenhet, så obehaglig, att den öfvergick allt, som han både

förut och efteråt under färden fick utstå. I sin dagbok skrifver

LiNNMis härom följande:

"Äntel. kommo vi till ett smw-s ^), som gick in af åen.

Det måste vi vada öfver, up till nafveln i kalla vattnet. Då

vi kom midt på, var der en strök, så djup, att den djupaste

stång knapt räckte botnen. Här måste vi lägga öfver en stång

att gå på i vattnet med största lifsfara; jag tyckte mig då

stå ut en farlig sak".

''Straxt efter begynte myrar, som mest stodo under vat-

ten ^), dem vi måste gå en hel mil, tänk med hvad möda;

hvart steg stod vattnet upp till knäs; råkade vi ej på tofofi^)^

gick länger. Somligestäds gick djupet utan botten, att vi

måste vända hela trakten om. Våra kängor voro fulla med

kallt vatten, ty kälen låg på somliga ställen. Hade jag skolat

utstått detta för ett delictum capitale^ hade detta straffet varit

crudelt, men hvad skall jag nu säga? Jag önskade då aldrig

hafva påtagit mig denna resan. Och på det alla elementer

skulle vara contraira, regnade och blåste till. Jag undrade

sjelf, att jag med lifvet kom öfver, dock maxime delafisatus.

Sedan vi sökt den nya lappen allestädes frustra, satte vi oss

') En grundare vik.

") Det hade ett par dagar varit mycket varmt, sii att is ocli sno

liörjat smiilta. VårHodeii i Umc-olfveii hade ock Ixirjat iiilrildn.

^) Aiitjigligen relliisiiiug i stiiliet lor liifvor. l\)j'us — tutistcn.
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iiider, sedan kl. var 6 om morgonen, vrode xhra, våta klildor

och torkadn var kropp, fast kalla nordan vild rot skadade oss

sA, inyckot pfi ena sidan, som eldon brände på andra och myg-

ixou stucko ad latera. Nu var jag itinere satiatus. Hela

denna lappens land var mest myra, Inne vovavi Styx. Aldrig

kan presten så beskrifva helvete, som detta är ej värre. Aldrig

har poeterna kunnat afmåla Styx sä fult, der detta ej är fulare.

Sft/i/iuin penetravi. Vi gingo ät villa marken, ej vetandes

hvar [Min följeslagare], som ej här varit pä 20 är,

gick åstad, då jag hvilade mig vid elden, att söka efter [en

annan lappj. Jag önskade nu ingen ting mer, än att få resa

floden tillhakas, men jag fruktade att gå vägen till häpen

igen, ty jag vissto min kropp var ej järn eller stål. Jag ön-

skade få gä 8 mil af 10 i torr väg tillhakas till häpen, men

gafs ej tillfälle. Lapparne, som äro födde att slita ondt, så-

som foglar att flyga, jemrade sig, att de aldrig så varit framme;

jag ynkade denf . — Den plats, hvarest de då befunne sig,

var Lycksmyren, så kallad, emedan från densamma flyter en

bäck till Lycksele. LiNNiEus ansåg dess namn böra ändras till

Olycksmyren. ^)

*) Lektor A. N. I.unustköm yttrar dcrom följiiiulc : »Lycksmyieii

.... iir belägen iiiellaii .hiktii-elfveii och VA'^iii(leli). Den ejrer en ofant-

lig iitsträckninu; oeh håller sannolikt 10 svenska mil i omkrets. Da

jag sistliden soniniar (1877) besökte dessa tiakter, hade jag tillfälle att

pröfva de svårigheter, hvarmed en vandring i denna myr äfven nu för

tiden är förenad. Ar marken upptinad, nedsjunker foten för hvarje steg

djupt i den af jernhaltig ockra färgade gytjan. Underbart är i sanning,

alt LiNNM^LS med sin utrustning kunde taga sig fram så, som han gjorde.

Ilade han der stannat ännu någon tid, tilldess det öfversväinmande

vaUnet hunnit upptina den frusna marken, så hade det nog för honom

varit omöjligt att komma derifrån. De naturförhållanden, han från delta

stiille skildrar, öfverensstämma fullkomligt med de nuvarande. Lycks-

myren är fortfarande en stor, glesl skogbevuxen, sumpig slätt, med en-

formig Hora och myggfauna. Här och der vid horisonten synas ofta

vissa, liksom af tätare skog bevuxna stälhiii locka vandrarn med hoppet

om en mindre besvärlig väg — men du han dit framkommit, upplöser
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"Vi vjintade" fortsiitter Linn^bls, "ISngt pA, dajron fd. o

Juni] inoniot kl. '2 eftor iiiiddiig oftor den utskickade lappen,

som unisides kom helt trött, liade sOkt sA, mänga stabuia^) fa-

långt. Med honom kom ett folk, jag" visste ej, om det var

man eller qvinna. Jag* tror aldrig, att Po(iten så nätt afbildat

en furia, som icke denna bättre henne representerade, att man

ej utan orsak mäste tro, att hon var kommen från Styx. Hon

såg ut helt liten, ansigtet var helt svartbrunt af rök, ögonen

bruna, lysandes, ögonbrynen svarta, håret helt becksvart och

on»kring hufvudet nedslaget; här på satt en röd, platt mössa,

kjortelen var grå, och i barmen, som såg ut likt grodskinn,

hängde långa, slankande, bruna bröst, men messingmalljor'-^)

stodo omkring. Omkring sinm'-^) hade hon en gördel, på fött-

ren kängor. Jag blef rädd af hennes första åskådande.

Sjelfva furian talar dock till mig med veksamhet och nied-

ymkan:

'O tu stackars karl, hvar för en svår ödets vilkor har

drifvit tig hit, dit ingen förr vågat sig, jag har äimii ej sett

främmat? Tu stackars karl, hur har tu kommit hit och hvart

vill tu? Ser tu hvad för boningar vi hafvom, ser tu med hvad

t()r möda vi kunnoni komma till kyrkan?'

Jag frågade henne väg att komma någon hvart, antingen

fram eller tillhakas, dock ej den jag kommit dit. 'l^ej, du

karl, du nuiste tillhakas samma väg du kom, ingen annor väg

gifs; den slipper du intet. Ej heller är dig möjligt gå vidare,

ty åen flödar allt för starkt. Af oss får du ingen hjolp till

din resa, ty min man är sjuk, som dig skulle mottaga, utan

kan du komma till nästa granne, som ligger 1 mil här från,

kanske, der du finner honom igen, han hjelper dig. men jag

tror det är alldeles fåfänfft'.

siff skogen i saniraa enformiga sliltl och cti nytt nnnspcl visar sig pil

lit annat stiillu vid borisontun.»

') Lappkojor.

''') Maijur : prydnadsringar.

•') Medjaii.
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n.

Jag- frågade, huru långt var till Sorsele. — 'Det vete vi

ej\ svarade hon, 'dock kommer du ej dit löre 7 dagar hilr

('ft(^r i delta föret, sade min man'.

Jag, som redan kände mig sjuk af så stor strapsering,

genom niilrkor') lielt många och långa, genom mina egna sa-

kers bärande, ty lappen bar båten, genom nattvakande, g(Hiom

det att jag intet fått någon kokad mat på någon tid, genom

mycket vattendrickande, ty annat än fisk (ofta full med maskar

och osaltad) och vatten gafs mig ej till uppehälle, — jag hade

förgäts, der icke prestmor gifvit mig ett stycke speken ren-

kött med mig, det dock för min mage utan bröd var ondt och

gick bort osmält. Jag önskade då än en gång råka folk, att

tå äla suposmat, och vågade ej som laxen springa upp åt flo-

den till min totala ruin. Jag frågade, om hon hade någon

mat för mig? 'Nej! utan tu vill hafva fisk.' Jag såg på den

liirska fisken, so.n var full med mask i munnen, hvilken mät-

tade mig af blotta påseendet, men styrkte ej. Jag frågade

efter rentunga, hvilken de pläga torka och sälja, hvilken för

sin behageliga fetma nog af förnäma iestimeras. Nej, svara-

des; än renost? 'Ja, men ej på I mil när'. Om jag hade

honom, finge jag köpa? 'Intet vill jag', svarade hon, 'att du

af hunger skulle dö i mitt land'. Då jag gick förbi deras

koja, låg der 3 ostar under ett tak utan väggar: jag tog den

minsta, menandes dock ej behålla honom utan lofven, eljest

rostituera honom; jag köpte ock honom af henne.

Jag nuiste omsider nolens samma väg tillbaka, dit jag

aldrig mera önskade komma; jag trodde mig ej längre fram

att våga mig till Acheronta, ty det hade blifvit värre."

Omsider "konimo vi til vår båt igen och foro ström ut-

föro; (let gick fort och iag låg och tårkade mig i soolskijnet.

Dagen dernest gick vår båt sönder i forssen, mina opstop-

pade foglar och våra stavar foro sin väg, min [dag-]book hade

iag vid bältet. Lappen kom lyklig op til mig på hellen.

Ijappen wada til lands; yxan war borte, han leetade sig en

*) Laiidsstriiekor, som vandras för alt förbigå forssar.
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sUiifi' ufli liigado tior lu\I pii. Dor bänts klllilerim wijd ncli

dom drojLj- linn först öwor; sedan liöll iag naken i stangon ocli

lolgdo oftor, kom så Owor och trawade gienoni tiukka skoyon,

luin^ri^- och trött. lag kom till on annan lapp och lick lisk;

kom sedan til en nybyggare. Der steekte wij halftårra lax-

öringar på glö, deiicat, utnn brö." •)•

Slutligen, sedan Linnjius "så crudelt hungrat, varandes utan

bröd och dricka på 4:de dagen, utan kokesmat, utan supesmal,

[nästan] allenast litet speke renkött, den magen ej kunde fördraga

eller förtära", kom han åter till Lycksele prestgård och fick der

sin hunger stillad. Kesan fortsattes sedan, utan att något an-

mårkningsvärdt timade, till Umeå, dit han anlände den 8 och

der han qvarstannade till d. 12 Juni.

Kosan styrdes nu åter mot norr, först till Skellefteå och

sedan till Piteå, dit Linn^us anlände sent på qvällen d. 1;').

Bet onda anmärkningsvärda, som härunder timade, var att

han lyckades, "fastän hästen gick i full gång", fälla en hök-

uggla, hvilken förr ej kända fogel noga beskrefs och afbilda-

des. — Färden var angenäm, ty "skogarne äro här härliga

af tall, gran och öfverflödig björk, livar af ingen ort är ange-

nämare i Sverige att resa genom om sommarn. Innevånarnes

mesta pengar göra de af bräder å IG styfver smt. för tolften

och tjära 6 dir. kpmt. tunnan".

Den erfarenhet, som LinnjEus gjort under sin uiisslyckade

färd in i Lycksele lappmark, vållade, att han ej längre bråd-

skade att komma till fjälls. I Piteå qvardröjde han till den

'21 och gjorde derunder exkursioner dels kring sjelfva staden,

dels ut i skiirgården (till Långön), men utbytet blef ej syn-

nerligen stort. Likadant var förhållandet i Luleå nya stad^),

^) Prof. L. HoHKKds anteckningar efter LlNN.m diktamen; mscrpt

i Beiumi brefsamliiif; (vol. XX p. 21—27) i Vet. Akad.s bibliotek, tryckt

i (Jarl von Linnes svenska arbeten häjt. <') sid. 13.

^) Denna beskrifves siiluiula: »Nya Lule är en iranska liten stad,

liirger inom en fjiird och ilr en peninsula. Jordmanen är ganska steril ;

staden ligger pii en liten convexité af stenrör, fyld upp med sand oeli

mar [= grnsj, sa alt det tycks liksom hafvet skolat bortfrivtet all den
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till hvilkoii lian d. 21 begaf sig:, iiion som liiiii siuirl innmado,

"emedan ingon tinj,^ stod der att profitera, .... och ankom

straxt till gamla Lule, ^/2 mil der ifrån, sjövägen, emedan

igen hilst var i staden". Der qvardrOjdo han till d. 25 och

sysselsatte sig med nndersökning af en helsokälla samt med

botaniska och zoologiska iakttagelser.

Sommaren i all sin h.ärlighet hade nn intriUlt: vsldret

var sedan några dagar "solsken, varmt och mest stillaktigt,

cängarne fröjdade sig nu med en skön och härlig prospect och

iillt gynnade ögonen och helsan". Träd och buskar löfvades

hastigt och bland dem ädrogo sig nordens talrika videarter,

som LiNNiEus förr ej skådat, hans särskilda uppmärksamhet. —
"Är sommaren", förklarade han, "kortare här än alla andra

städes i verlden, så tillstSr jag ock, att han är angenämare.

Aldrig i mina dagar har jag lefvat friskare än nu".

Tiden var nu inne att söka komma upp till fjällen. I

en stor båt, "som 4 {\ 5 kärar drogo opför strömen", dem han

"betala måste, så mycket de begärte"^), begaf Linn^us sig d.

25 uppför Luleelfven^), och kom d. 28 till Storbacken, der Lapp-

marksgränsen öfverskreds och hvarifrån en dryg och mödosam

fotvandring företogs till Jockmock. Härunder fick Linn^iis för

första gången se en skymt af de efterlängtade snöklädda fjäl-

len, "fast de låg ännu trälfel. långt borta". Tydligare visade

de sig, sedan han lemnat Jockmock och kommit till Randijanr,

ty der skådade han "ej annat än obtusa och aflånga, höga

berg, hvilka koxade öfver hvarandra, och de bortesta höllo

snö". Kommen ännu längre bort, såg han (d. 1 Juli) mid-

nattssolen, som han "halt icke för minsta natursens miraculain.

Hvilken af exteris skulle icke sådant ega lust att se?" —

mylla förr warit, ocli sasuin ett rofdjuv Icinnat l)ara Ijcncii qvar, id est

steiiariic, livilka det dock kastat sand öfver, att ingen sskulle se det».

*) L. RoBEUOs aiiteckninjfar.

^) Härunder anträffade han vid Haresby (Härads), Iivarest Pcdicula-

ris Sceptriivi Carolhium 1(595 iaktt(js;s af O. Ruuheck, dennes och hans

följeslagares namn i dt träd inristade. (Florn Lnpjton. />. U)H.)
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Eftor olt iippoliäll vid "Kiurivari" [= XchI kovara |, der man lornt

bearbetat oii siirvorinaliiisädra. k<nii ba,n till (^hickjOck, bvjirost

prostcMj Gkots hustru välvilligt onibesörjd<s att ban (ick (mi lap)),

hvilkou iLij(»rdo tjonst badö som tolk ocli som vni-visan^, ärvonsom

niigon viig-kost till att uppbjolpa don traktoring-, som väntado

bon(»m bland lapparne.

Och sä drog- han d. (i Juli till fjälls. Det första, som

han besteg, var Wallivari, "som var väl ',4 mil högt", livad

han \ni dotsamnui lick skada, örvorträllado hans djärfvasto Ibr-

väntn ingår. 'När jag kom pä sidan af def*. säg<M- han, "tyck-

tes jag föras uti en ny vorld, och när jag kom up|>ä det,

visste jag ej, om jag var uti Asien eller Africa. ty bäde jord-

nu\n(Mi, situationen och alla örterna voro mig obekante". Nä-

stan alla de växter, livaraf han förr under färden fägnats,

päträltades äter här och dessutom "sä nuinga, att jag sjelf

fasade, och tyckte mig fä mer än jag bestyra kunde". Afven

under följande dagar, sä länge han vistades bland ijällon, på-

träffades ständigt af honom förr ej sedda växter, hvaroiu mer

eller mindre utförliga beskrifningar samt teckningar i dagboken

vittna. Åfven med fjällens djuverld fick han göra Ixikantskaj»:

med fjäll-lemmeln, rödingen, fjällripan ^) m. 11. Särskildt var

renei; föremal för hans litliga intn^sse och noggranna iaktta-

gelser: han hade ock godt tillfälle dertill, ty vid lappkätorna

"vor(t de som skogen oräkneliga" och bildade "en sädan mörja,

som myror i myrstacken".

Åtföljd af den tolk, som han erhällit i Qvickjock och som

"wart stikken, efter Linn^-^us stannades här och diir vid örter,

han fan"'-), styrde han kosan allt längre upp bland fjällen

o..'h mäste der "lefva pä Lapparnes näd och onäd" samt af

') Sitt första iiiötu iiifd (loiiiiii beskrifvcr han saliiiiila : »De smiiric

Ijellripor .... liiulc sina unarar. Jai,' toi;- en, iiiodcrii ii)i)|) in pä \u'\<^,

att iai: licnnc l<uii(lo ta^Ml, spvant,' sladit^t om niijj;; jnii; liaili; 100 ^nn-

i^v.Y ntaii möda kunnat drii|)il Iumiiu', om icki; jair haft försvn f,'öi'a

de snia iiiiifariu- väi-nlösa i sina iinii:a iir ocii hetiinkt. mödrars hjiirtlajf.

Jau; gaf hennu sin son i^cn».

"•') UoHKiuis anteckningar.
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livad han af dom till sitt uppoliälle kuiido orliftlla. Härunder

försuniniado lian (\j att anteckna orli, dor sil iKdjöfdcs, albilda

allt, som han orlbr rörande lapparnos lefnadssätt, kliidedräyt,

sjukdomar m. m. Af allt framgilr, att han trifdes ja:odt i

denna för honom främmande verld, så full af märk värdig-a

föremal och företeelser, äfvon fastän han hade svart nog alt

förlika sij; med en del af den mat, som för honom framsattes,

samt med don brist pä renlighet, som stundom gjorde, att

"appetiten förtogs' och längtan väcktes efter mera civiliserade

bygder'). Derjemte klagade han öfver att "myggen voro ock

svära".

Länga uppehåll gjordes ej under vandringen och redan

d. K) Juli hade han hunnit till sjön Wirijaur. llär blef han

utsatt för ett ilfventyr, som liitt kunmit för honom blifva ödes-

digert. Under ett snöfält, som han öfvervandrade, hade en

flod brutit sig vilg och bildade ett snöhvalf. Då Linn^eus gick

doröfver, brast detta och han skulle nedstörtat i djupet, om

han ej lyckats få tag och hålla sig fast med händerna. Man

skyndade efter hjelp till en närbelägen kåta, hvarefter han

"drogs upp af 2:ne med rep och blef oskadd, allenast våt och

slagen på låret", dock så svårt, att han en hel nu\nad hade

obehag deraf.

Följande dag passerades gränstjällen mellan vSverige och

Norge, der allt var snötäckt. Ku häftig storm blåste, drif-

vande med sig snöblandadt regn eller isslagg, hvilken "fäste

sig som en isskorpa på skorna och ryggen", och så våldsam

var vindens styrka, att vandrarne ej endast drefvos framåt,

utan ock "esomoftast fölle kull och trillade ned långa stycket

för berget'". "En gäng trillade jag ett bösseskott, och var då

ej mycket till [att] jag råkat på kanten [af tjällbranton] och

slutat comedien: så starkt var vädret". Lycka var dock, att

') Äfveu i aiulra afseciuleii ilii betriiftaiulc fildaii måste Linn-KUs

underkasta sig följdenia af lapiianu-s bristande siiyfrfjjliet . S.^l t. ex. dä

lian »ville hafva linkläder tvättade, det de ej iiier förstodo sic; pä, iln

koeu pä nmskott».
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vinden var ostlig'; "hado vi*" — sftRHr Linn^eus — 'haft dotta

viUlrot oniol oss, aldrij^' liado vi utstått sä iilnjj v.% uch bo-

s vari ig".

Efter en sAdan mödosam marsch ;i a. [ mil, började för-

iindrinji' inträda. De under snötilcket rinnande bilclxarno flöto

mot voster, ur snön började nakna klippor att framstirka och

snart syntes i fjärran hafvet. Hehi Iandskai)et liknade, uppi-

från sodt, en grönskande trildgård i miniatyr, hvari de högsta

träd föreföllo ej mor än fotshöga. Nu bar det af utför fjäll-

branten, och — säger Linn^eus — "när vi omsider komom ne-

der, livad tick icke jag för nöje för min trötta kropp? Jag

koin dä utur ett kallt och fruset fjäll, neder uti en varm och

sjudande dal (jag satte mig neder att äta smultron); för snö

och is säg gröna örter stä uti sin Ijufvaste flor (sä högt gräs

hade jag aldrig sett pä nägon ort): för starkt väder en träf-

felig lukt af Tri/o'!r jlorente ^) och andra örter.

Jag .... fick svalka mig med komjölk och vederqvickade mig

med mat samt att sitta pä stol". Men pä samma gäng kunde

han ej undgå att med undran se, huru de tvenne lappar, som

följt honom, ej visade nägon trötthet, utan tvärtom genast bör-

jade springa och leka, hvarför han tog sig for att "resolvera

den fräga", som Dr. Rosén "comitterat", neml. denna: "Cur

Uijtones adeo pedihas celeres?" -) Och sedan han i dagboken

utförligt besvarat denna fräga, fogar han dertill och besvarar

en annan: cur lapponef^ adeo .salubres? '^)

^) Rloniniaiide klöfver.

^) Hvarför äro lappariie sii lättfotade ^ — lliirtill aiijjifvcr han 8

samverkande orsaker, bland livilkn skodon utan klackar, öfninff frän harn-

domcn, köttdiet, iriåttlisjhct i mat och dryck, småväxthet o. s. v.

"'*) Hvarför eu;a lapparnc så jfod holsa? — Detta beror enlif,'t Lix-

N,l';us på luftens renhet, viil kokad fiida, kall mat (de vänta, att »kokad

mat får kallna, ej s))rinfi;a med stiiflar och sporrar i maten»), vattnets

utmärkta renhet, ostördt siiiiieslui^n, mattlifjhet (i det att ej som bonden

äta »till rai'kcn må spricka»), rinj^a bruk af rnsdrveker, frän barnaåren

mot kölden härdad kropp f.anit köl td let.
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Det var till Sörfjorden i Nordhmden, som LiNNiErs an-

koiimiit. I dennas innersta vik qvardröjdo han hos en der

bosatt skeppare ett par dagar, hvarunder han sysselsatte sig-

med Undersöknin»" af iiafsdjur och hafsvilxter, dOrjande af sej

o. s. v. Den 14 begaf han sig längre ut i fjorden fOr att

komma till den beryktade Malströmmen, dit dock ingen var

villig att följa honom. Vinden var ock motig. Han nulste

stanna i Rörstads prostgärd, hvarest Kapellanen Joh. Rasch —
'"hvilken varit uti Westindien och Afrika" och "beskrifvit sin

resa artigt med åtskilliga fiskar och växter" — "undfick honom

honett" '). Uppehället varade dock der ej längre än till föl-

jande dag, dä han återvände till fjordens botten. Der rakade

han äter ut för ett äfventyr, och detta af farligaste slag. "När

jag gick upp emellan bergen att plocka smultron", berättar

han, "fär jag se en lapp, som gick med bössa att söka efter

fogel. Jag brydde mig om honom intet, förr än det small,

dä jag säg mig tillhakas och han var tämeligen när mig, dock

inunder. Kulan slog emot en sten straxt ofvan före mig. Jag

Gudi evigt lof slapp, och han spräng. Honom såg jag ej mer,

men jag fogade mig straxt hem" ^).

Detta lappens försök att beröfva en fredlig främling, som

han förr aldrig sett, lifvet — nägot, hvarför Linnjius, säsom

förut omnämnts, blifvit varnad i Lycksele — torde finna sin för-

klaring i lapparnes dävaraude misstro till alla obekanta, till deras

nationalitet ej hörande personer samt i deras vidskepliga fruktan

för dessas förmenta trolldomsförmäga. Såsom exempel härpå

kan tjena, hvad LiNNiEus anför frän sitt vistande vid Sörfjor-

den: "Jag viste en lapp nägra ritningar i min bok. Han blef

rädd, tog af mössan, neg, lutade ned hiifvndet och darratle

') Härtill fogas i dat,'boken: »Här var en vacker dotter, som het

Sara Bascii, om 18 Ar, extraordinairt skön; måste äntel. skrifvas till.

ty hon har anij;t siij; aldri",' tro, att någon redclifj; svensk skall komma

till henne».

*) »Då liiNN/V.rs dratrer på liärtsfiin<raren», säfjes det i en annan

skildring af detta iifvenlyr, »diiper han, att lian nndslapp».
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iiKul liiliKlrnii mot bröstet, iimiiilado litot mod iiiunnoii, liksom

af största voiicration, viljat diiiiat".

Hilrlill kom ock lai)})anios oj obologadn förbittriujj ölVor

ocli förskrilckolso för don allt annat iin vanlifia bohandling',

som do oj sällan fingo röna af svenskar ocb norrmän, mod

livilka do kommo i boröring. liiNN.iius omtalar hilrpä flora

oxompol '). Kn följd liäraf blef ock don, att on främmando.

som fiirdados i fjällen, både svårt att fa nitjjon väjjfvisare,

emedan lapparne boll ro togo till flykten. För dylikt var äfvon

JiiNNyEus ntsatt, ocb bärvid yick han — då nöden badö ingon

lag — till viiga på samma sätt som sina landsmän, d. v. s.

gonon» botelsor tilltvingade ban sig-, bvad han ej kunde med

goda ord vinna. Då vid ankomsten till en kåta dervarando

lapp flydde, ville den lapp, som dittills varit lians vägvisare,

"ej obligera sig till att följa, torn Linnvi^ub med värjan lofvado

stryk; betalte dock bononi väl för det förra och bad mycket

om hans assitance". Lappen försökte att springa sin kos., men

uppbanns, då han darrande lofvado att medfölja vidare, hviikot

ock skedde, dock så, att ban fick gå före för att vara under

ständig bevakning. Då nuin slutligen kommit till nästa lap]>-

kåta och LiNNyKus tittade in i densamma, passade den nödtvungno

vägvisaren på och "tog till ett par fötter, ej tillbaka, utan sidos

åt borget, att raggen honom ej hinna skulle, lemnando både

pengar och afsked''. En annan gång — det var vid ankom-

sten till Kaitom — skyndade alla lapparne i vild fart från

sina kåtor, så snart do på långt håll fingo so Linn^iiiis ocb

hans följeslagare, och vågade sig ej tillbaka, förritn denne åter

*) Ett inil liiir tiiiiia plats: »I Norritje hörde jng ett iitiderlijrl

s^repp, liiirii som cii hnikt att taga från lapparne [troll- |truininorna och

i)åi;ra [ari;u(la-|l)il(lcr. Miir han fick spaning, Ijcder lian lappen taga

fram tiuniniaii; lappen nekar. Da han länge fåfängt biidit, tnger han

armen pil honom, forcn' upp triljan och fiirrn lappen det kan so, iippnar

adrcna; liip|)('n liiiiaf danar och ix^dcr om lifvet, säger sig vilja ailVa

fram, dii han [— den amlrcj straxl förliant, oeli siilcdes proeeileradi' med

mati'{a».



141

atlilgsiuit s\i^. — Det iinfOrdu kan tjoiia till ytterligare hov is

pil (lo svarijjhotor, livariiieti don tidon ow IVird i dossa traktor

var föronad.

Don K) företofTH vandrinj^^oii tillbaka till liulo lapinnark,

dorvid dock kosan stilldes niora M norr, ht Kaitoin-sidan.

Först strotado Linn.kus ocJi hans fiiljoslairaro nndor stark soni-

niarhotta uppfiM* fjiUlbrantfin. oupphörligt af don ena hitjden

öfvor den andra gilckade i sin tro att halva njltt toppen: "jag

tror'", förklarade JjiNNiicus, "sjelfva backen var öfvor 1 mil h(">g,

men vilrre jln 'i mil att gli u[)pföre, och hade vi ej fått sA

tillrilckeligt vatten, hade vi försmaktat". Slutligen kommo de

dock upp, då ""klilderna, som med svett voro genomvåta, be-

gynte blifva styfva af frost". För att nå en lappkåta, nnlste

man utfOr en så tvårstupande backe, att man "den ej gå kunde,

utan måste lägga sig på ryggen och asa ned, hvilket gick uti

en sådan forss, som en pil skjutits, ty det var ganska högt

ocli brant". Med knapp nöd kunde LiNNvium stanna farten,

alldeles innan han skulle hafva åkt ned i en fjällflod, som

skurit sig väg djupt i snön.

Följande dag passerades glaciererna på svenska sidan, wwn

derunder insveptes de vandrando i en så tjock dimma, att de

ej sågo öfver 2 alnar från sig, och '"voro då såsom en olilrd

sjöman, satt uti vilda hafvet, dor han ser intet land och på

alla sidor har att frukta stenklippor, ej heller hafver kompass".

Man kunde här frukta att störta ned antingen utför fjällbran-

ten — hvilket liändt en lapp några år förut — eller i en

ström, ''som skiirit genom snöen så djupt, att nian hissna kunde

se nederföre". Till all lycka upptäcktes ett renspår, hvilket

följdes och loddo nr don forliga beliigenheten.

Den 17 passerades åter Wirijaur och färden fortsattes från

kåta till kåta. Den -20 på e. m. voro de framme vid smält-

hyttan i Qvickjock, som lemnades först d. -J)). Under sitt vi-

stande derstädes, liksom ock under fiirdeii mot Luh>å, var Lin-

NiEiJs förnämligast sysselsatt med inluMntando af upplysningar

om lapparnes seder och bruk, husgeråd, renskötsel, jagt, sjuk-
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(loiiinr 111. 111. samt iiind iiodskrifvandn af utfOrli|j:a antorkniii-

frar har<»iii.

IJiuhu' (ItMina filrd, hvaroni C. 0. ickn inycknt ilr att saira.

jLTJonlos ett uppdiiill vid riirkijaiir, hvarost |)(M*I(isko sndaii iiii-

ju^on tid liodrols. Dotta vilio LiNNiUis sn \)h nilra liflll. Aii-

liliid till saiöfda sju i SfdiindjjrAngfin <1. '_'(», ll(jd)L^'ldps lian och

lians följosla^^arn, dit iiijLjcii hilt taiins att i\\\gh, gOra 011 tlottc

ful" att doniiod komma till <lon on halt' mil dorilVitii, pA, np ö

iiilfiiaiido gitidon. ""Natton hinfardimha liolt skum", ocli dnniii-

d«'r kom man omsider niidt i strömfåran, livarigoiiom Hottens

stocknr hollo på att slitas i sår från hvarandra: 'wådret och

ströiiimtMi hulpos åt att draga honom på sidan, så att han mcMl

största plats undslapp forsen". Omsider lyckades man dock att

rådda sig ur denna lifsfara och komma till un, der en i perl-

fiskeri förfaren följeslagare kunde erhållas.

Denne gjorde nu en flotte af '), 2 lämnar langa stockar

;

en med en hjörkvidja ombunden stor sten blef ankaret, vid

hvilket fastades andra björkvidjor, som bildade ett ankartåg.

En lång stjlng gjorde tjenst såsom styre, och på denna far-

kost begaf man sig ut i forsen, der förankring skedde på så-

dana stållen, der i det klara vattnet perlmusslor sågos på

bottnen. Liggande framstupa på flotten, upplockade perlfiskaien

med en 2 famnar lång tråtång musslor, men några perlor er-

höllos donna gången icke. Nu voro ock de flesta musslorna

Itorttagna, men då man först upptåckte, att sådana hår funnos,

"sades, att man knapt kunde komma till botten för snåckor".

Också '"lågo på stranden en oandlig qvantitet upbrutna i»årle-

musslor, uti hvilka nian sökt pärlor" ').

Efter detta uppehåll fortsattes vandringen, och snart rå-

kade man ut för ett nytt äfventyr. Man kom nemligen till

ett ställe, der skogseld för ett par dagar sedan rasat; det

brann ånnu i torra stubbar och myrstackar. Någon fara syntes

') Kil liaiulskrirvni prdmciiioiia nf Linnk i liiiiri. Soc:-, l>il)liolt'k

(afskr. i Alirliiiffska saiuliiigeii).
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«l(M'k oj vara f<ir liaiidoii, moii Itnrjlttar Linn.kis "iillr vi

tfjUt sA 011 linir fjfrdiii;;, kom ett litot vildor; strax! hliCvor ott

knall och tall i skog'uii, såsom ihlaiul manskap uti on stor

arnid, (hl lionden lossar an. Vi vissto oj, hvar vi oss vftnda

sknllo; för rök kundo vi oj vara stilla, tillhakas tonios vi oj

gjl, nion fOrmodado IVamföro skola snart slutas, som dock sIojk:

folt. Vi sprftny- undan trädon, som vi sAj:' fitriit falla iit oss.

Somliga g'Jlngor loll dot i on m«mon1, di1, vi stadnado af liil-

jionliot. gifvando vår sak Ens fntium. Kn ^h\^ slog- ott stort

triUl omollan miju; och följeslag^aren, som dock oj yick ötvor on

ianni oftor mig', std siiujalnrl l)ri fato ntfr^inc salviis ciutsit^).

Mon fflado voro vi, som varit tbg-olfrin. hlitVa ontlodiji;ando från

Kiiins frulctan". Kort doroftor hlof han, i stållot för nf

myg-g, grundlig-t plågad af do små, hlodtörstiga tlugor, som

kallas knott; "do voro mest bosvärlica mod dot do krupo pii

nnsigtot och slogo i nftsa ocli mun samt Ögon. IXi do kommo

att hita, veko do oj, fast man blåste aldrig så starkt

Do hotäckto linklädorna, att do blofvo lielt svarta; till att slå

sig frå dom var omöjligt". — Ändtligen anlåndo han d. .'U) )»å

aftonen till Luleå, hvarifrån han genast tånkte begifva sig till

Tornoå. Hela d. 81 Juli och en stor dol af d. I Augusti

hlof han dock qvarhållon i Luleå af "ott stort regn ocli griif-

veligt åskodunder mod knall och brak, eld ocli blixt". b^Orst

på o. m. den ."> Aug. kom han till Tornoå.

Hår qvardröjdo LiNNiErs till d. 1), hvilando sig oftor do

utståndna strapatserna, mon tillika nndersöknmle vegotationon

kring staden. Sårski,''it sökte han att utfinna orsaken till don

här årligen gängse boskapssjukan, hvaraf "50 å 100 mest år-

ligen" dö. Han fann donna bero på förekomsten "till öfvor-

flöd" af don giftiga sprilngörten (Ciciita virom) på kårrångarn(\

Botemedlet ansåg han vara, att denna växtiMi uppgräfdos och

utrotades; "hon kunde priooccuperas af on piga, som logdos

*) Genom (iU(U syiinfMlii;u skirkelse konimo lnula oskadade iindaii.

11
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(ler till pH 011 månad att söka ut". Vinsten hilraf skulle for

staden blifva "öfver 200 plåtar årligen.

Den 1) Ang;, beg-af sijj LiNNm's till Kemi. der han till

(len 11 var yåst hos Prosten Fkostkkus, och vidare ett stycke*

in i Österbotten, till Maxaiiienii. "Men", säger han, "då Jag

koin på gästgilvareg-., fick Jag hvarken liiist eller mat, ty de

Ittrstodo mig ej, ej heller ville förstå mig. ty reste Jag till-

bakas d. 12 Ang." Samma dag på altnnen kom han iiter till

Toriieå och qvardröjde der — utan att något synnerligen an-

milrkningsvärdt inträffade — till den 17, då han, ehuru "vii-

dret var contrairt", sjöledes begat sig till Kalix. Under ett i)ar

af de följande dagarne företog han utfärder till i n;irh(!ten

liggande öar, men äfven här blef utbytet teinligen ringa.

I Kalix gjorde Linnjsls bekantskap med domhafvanden i

orten, Häradshöfdingen Michael Pairenuis Hoi.ieu, och följde

snart denne tillbaka till Torneå samt derefter i båt uppför

elfven först till Kengis eller Svappavari kopparbruk ^). samt

derpå till Jonosuando jernbruk. Som emellertid hård frost nu

inträdde, hvilken vittnade om att hösten för långt hade fram-

skridit, för att ett besök i Torne Lappmark skulle kunnat ut-

föras, och då f. ö. intet synnerligen anmärkningsvärdt här fanns

att iakttaga, vände han med samma båt om, hade en snabb

resa. utfor elfven samt återkom till Kalix, der han '"efter en

stark och långsam fatigue hwilade sig hos Häradshöfdingcui

Höijek". Härunder sysselsatte han sig förnämligast med att i

den omgifvande trakten (äfven i Råneå socken) insamla och

beskrifva der förekommande svampar, hvarjemte han ej för-

summade att ytterligare göra sig underrättad om jordbruket,

folkets ekonomiska förhållanden, lefnadssätt m. m.

*) Härifrån skref lian bref till L. Uoukrg, datcradt cl. 14 (truligeii

fclskrifiiing; i st. f. d. 24) Auu;. (intaijet i ("aui. von Linnks Srcnshui

url/etcH lai/t. V, p. 71). — I LiNN.Ki da^^bok liniii^s en lucka IVir tidni

d. 20- .'}() Auf,Mis(i, incii dcniia ryllcs i nåu;()ii iiiini af iippfiifttniia i den

till Kfj:l. Vetenskaps S(ic'ii>t('toii in<i;ifiia rcscbiiriiltidscii (se liliijjre ned).
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Med illorfiivdon till Kiilix var oiiiellertid lieinresaii oj an-

trädd, utan orsaken till lians återvändande till fornt besökta

trakter, liksom till hans relativt långa uppehåll i Torneå och

dess närhet, var en lielt annan. Bland de personer, ined hvilka

lian under resan gjort bekantskap, var ock Berg-mästaren Skgkh

Svanberg, i hvilkens sällskap han tillbragt ett par dagar vid

Qvickjock. Som denne "funnit nöje uti Lisn^ei conversation,

tilböd han sig- att lära honom proberkonsten på en kort tid",

om han ville besöka honom i hans hem. Björknäs nära Kalix.

Detta var ett anbud, livarpå Linn.kis med ifver tog fasta, men
vare sig att Svanbeko (^ förr hemkoiiiniit från sina embetsresor

eller förhållandena i dennes hem lade bindor i väg-en, tiok han

först den 4 Ang. komma till Björknäs. Dagon förut hade han

i Kalix kyrka stått fadder at SvANHEKtis nyfödde son, "som ock

blef kallad Seoek".

Nu börjades en tid af träget arbete i en t()r Linn.kls all-

deles främmande vetenskap, Mineralanalys eller Proberkonst.

Ars docimastka, såsom den då för tiden kallades. Härmed
var han så ifrigt sysselsatt till d. 14 \^, att hans dagbok för

dessa dagar innehåller endast några få, temligen obetydliga

tinteckningar. Kort var väl donna lärotid, men lärarens och lär-

jungens förenade ifver och den senaros ovanligt snabba upp-

fattning gjorde dock, att livad derundor inhemtades väckte —
såsom framdeles skall förtäljas — ej ringa uppseende vid uni-

versitetet.

Tiden var nu inne att tänka på homfärden, och han hade

dervid att välja mellan trenne vägar, neml. sjöledes till Stock-

holm eller landvägen vester eller öster om Bottniska viken.

Sedan lång tid motiga vindar och den framskridna årstiden

bestämde honom att undvika sjöresan, och vägen längs Fin-

lands östra kust föredrogs, omedan, såsom han säger, i ett nytt

') Då LiNN.i';ii> i'i (11 seiiaif autol)ingrali uppffifvcr, att lian »lärde

af Hcifjinästar Svanukiki i Calix pii 'i (laij:nr odi on iialt Prolx-rkniistcii",

biTor (Iftta säkerligen på t;tt iiiiiiiiesrel.
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land Jlr alltid något nytt att so, undor dot att en resa wainnia

väg tillbaka soni fram skulle antagligen erbjudit endast litet

underhållande eller upplysande. Han liirdo sig dorför finska

benämningar pä sådant, som lian trodde sig bäst behöfva, och

ansåg sig så rustad till en Finlands-färd.

"Uti kulit och regnaktigt väder reste Linnjeus från Björ-

kenäs" for att fortast möjligt återvända till Upsala. Vägen

togs härvid först till Torneå, der han på gästgifvaregården hade

en 'artig conference med stormäktig Landsman"'), samt vidare

mot söder längs finska kusten. Härunder besöktes som hastigast

Uleåborg, Gamla Karleby, Jakobstad, Nya Karleby, Wasa. Chri-

stina och Björneborg, och d. ;>0 på aftonen skedde ankomsten

till Åbo. Naturligt är, att under denna forcerade färd stort

tillfälle till iakttagelser och undersökningar ej kunde gifvas.

Förnämligast var det landtbruksförhållandena samt folkets födo-

ämnen, bostäder, klädedrägt o. d., hvarom anteckningar gjordes

i dagboken. De "svarta och genomsotuga" pörtena, hvilka hade

luckor i stället för fönster och i hvilka det "luktade nan.f<ea-

hmuhim ^) af sur sik" samt "var så hett, att näsan måtte

brännas af" och så rökigt, att ögonen blefvo ständigt rin-

nande, utgjorde upprepade gånger återkommande föremål för

hans förargelse.

1 Åbo qvardröjde LiNNiEus till d. 5 October. öfver Åland

och Grisslehamn gick nu färden, och d. 10 "kl. inemot 1 om

dagen" anlände han lyckligt till Upsala. Med tanken pi^ de

många under den långa färden lyckligt genomgångna farorna

afslutar han sin dagbok med orden: Ens entium sit tans, ho-

nor et gloria in scecuiis ^).

Att den uppmärksamhet, som den resa. hvars förlopp nu

skildrats, i vårt land och särskildt i)å
de besökta orterna

*) RoBKROs :iiitcf'kniiit<ar.

^) VederviirdiKf.

^) Allii vasendelis herre vare lof, pris och ära i evighet!
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vjickte, var i5^Jiiiska stor, fnimgår af Hora oiiiständig-heter, och

oj minst af det villvilliifa inottagaiulo, som i rikt mått nästan

Ofverallt kom den ung-e naturforskaren till del. Utan de upp-

lysning-ar, den hjelp i råd och diid, som villig^t honom lem-

nados, skulle resans utbyte säkerligen ej blifvit så rikt och

viirdefullt, som nu blef förhållandet. Endast på ett ställe, i

Jockmock, bemöttes han med bornerad afvog'het, i det att der-

varande kaplan och skolmästare — huru olika deras åsig-tcr

för öfrig-t än voro — "beg-ge undrade på alt Kongl. Societe-

ten kunde kalla der till [= till Lapplands undersökning-] en

student och ej kunde trodt sig finna der uppe en så duktig

karl, som sådant kunde uträtta, och livar för sig velat samma
besvär påtagit sig" ').

^) Huru koiiipctciiio du liärtill varit, framilar af deras samtal med

lilNN.f.Us »Padafjogus rcprnliciiduradc itiiiC, alt nian lcäg<;er sij; sä mycket

pa dettii världsliga gvcklcrit, oidi alltsA tv viirr försummar del andliga

(icli mången med sitt likande i studier I)lilVcr föiderfvad». Kaplanen

äter »bcgyiite resonera om skyarnc i Lappmarken, liiiru de stryka bergen,

taga hört stenar, triid oeli erci.tiir, dem de föra bort. Jag lillskref detta»,

Iterätlar Linn.icus »livad troligt kunde vara, det starka vädret, och att

skyeii eljest intet lyfter; lian log at mig, sågandes mig aldrig sett någon

sky (som ej heller varit pa alpibus). »Jo», svarade jag, »då dimma är,

gar jag i skyen, ov\\ du dimman faller neder, straxt regnar det nedan

Inr mig». At siulant piirlestiekeri log lian med ett risii sardonico ....

orli sade, att skyen var sulid. Dä jag det nekade oeh han styrkt sig

med (!tt dictuin ticriptnra', log lian at min enfaldighet; sade sig dock

skola lära mig, att ett slem contiiiueriigeii efter regn sitter på bergen,

der molnet strukit. Då jag sade det heta Nosioc oeh vara vegetabile,

d(iiii(l(s jag med P.vui.o för rasande ocli mycken konst gjort mig galen.

Afveii log han åt 1'liilosoplnii nnturalibus, som alt med sitt förstånd vilja

begripa Rådde mig dock tro folk, som förstode sådant, och icke

straxt jag kom hem, skrifva en disputation med alt sådant galet». — »Jag,

admireradc», förklarar Linn/I^ius, »att en så stor hiigfärd och ambition, så

stort ofiirstånd och gemenliet, så stor envishet oeh gement resonerande

skulle tinnas uti en präst, som geinenligen borde vara en studerad man
;

ja mer, att eii öfver 12 års gammal studiosus ej bättre läst sin bok.

Jag förstår ock väl, hvarföre dessa bussar voro kastade afsides från tolk».
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AU (1(! resiiltiit, som mulor IVinloii vunnits, sknlU', luir de

eltor lioinkoiiistoii blolVo bokanlji, iidraiiii sig- en iniiidro vfinlig'

uppinärksaiiiliot, är icke iinderliii'!, ocli lielt naturlii;! är. alt

detta i främsta niminet borde blifva iurliällandet i Upsala, der

en redogörelse tor färden först framlades. Detta skedde vid

Kgd. Vetenskaps-Societetens sammanträde d i) Nov. ITli-J. I

(let vid detta tillfälle af Dr. Rosén förda protokolb^t förmiiles:

"Uplästos D. LiNNiEi berättelse om dess resa till och i frän Lapi»-

marken '), med de fahrligdieter ocli det arbete han derwid

iitstätt, och hvvad han der^vid ntriittat. och liAvad nytt och

niärkwärdigt uti de ^i:ne Naturens Eiken der kunde förefalla,

hvarpä han Catalog:uer och Itoskrifningar bifogade, tillika med

exemplaren af Insectis, mineralibns, en flygande Ikorn, ett

brunt djur af Rätteart, kallad pä Lappska Mink" '-) etc. An-

tagligen befann sig bland dessa "cataloguer" hans Flonda

Lapponka eller den förteckning öfver de i Lappland anmiirkta

växterna, af hvilken början (gående till "XVI. Diadelpha §.

Decandria: Astragalus alpinus niinimiis. IVob.") intogs i Äeta

Literaria et Scientiavum Snecica för är 17 02 (p. -15— ;')(S)'')

— ett arbete, som är anmärkningsvärdt derför, att det är det

första af LiNi\ii':i's författade, som blef befordradt till tryck,

och likaledes det första tryckta, hvari sexualsystemet blifvit

') Denna rcseljcrfiitclsc tinnes ej i Vetenskaps-Societetens arkiv,

utan återleninadcs till LinN/KUs. Den medföljde sedan lians sanilingar

till England och finiic? i enjrelsk öfversättninfj' inlajjcn jsäsoni Apjiendi.f

X:o 1 i den af J. E, SMrni utiiifna LaoJtesis Lapponica. lU'klagliji;tvis

liar den ej blifvit publicerad pa sitt oriifinal-sprak ; ej heller finnes i

Sveriffe någon afskrift deraf.

^) Skinn af båda dessa djurarter hade han såsom gåfvor mottagit

i A bo.

^) Fortsättningen, hvilken utlofvades skola komma »proxinie», publi-

ecrades först 1738 i den då utgifna delen för 17;5r) (p. 12

—

22). Dröjs-

målet vållades af And. Cklsii utländska resa, under hvilken »ej hafver

något utkommit i Allmänheten, som kan vittna om Kongl. Soeielelens

verksamhet under den tiden.» (Phosperin, Tal uin Ko)iijli(/(i \'eten.fk'iiji^

Societeten i Upsala p. uU).
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auvändt '). J)ossutuni fninilados då un förlockning" \ni j^jorda

iaktta jrolsor ollor "rön", nppgåonde till ott niyckot betydande

antal. Sådana voru, bland andra, beträffande a) mineralriket

:

om ett slags jern, som ej dra«*er niag-neten; om gedigen alun

i Lule lappmarks berg; om svart, jernhaltig sand i alla llo-

derna; om snäckjord i Helsinglands skogar; om den bergart,

hvaraf ijällen bestå; om en "m.rum semini/eru m" ; om perl-

lisket i Purkijaur; b) växtriket: om 2o, till största delen förr

obekanta vide-arter; om ett mot all köld härdigt gräs; om

l)etesväxter, som gifva smör en höggul färg; om lapparnes

kärleksdryck; om lapparnes mo.va eller björkvedsfnöske, som

antändt användes mot många sjukdomar; om en växt, som

gilVer mjölken, utan att den ystes, fasthet af ost; c) djurri-

ket: om Carolina-fogelns historia; om den förut obeskrifna

Ilsken Solsonsogd; om ett insekt, som genomborrar renarnes

hud; d) ekonomiska ämnen: om 10 slags nödbröd i Norrland

och Finland; om 1(5 olika slags mjölk i Westerbotten; om

kråkor såsom våderleksspåmän i Finland; om lapparnes tre

slags kompasser^). Härtill lades sedan vid Yetenskaps-Socie-

^) Dess fullständiga titel är: Cauoli Ltnn.ri Florida Lapponica

(]U(H continet lirevem Vatalogum plantarum, quas per proviucias Lappouicas

Wcstroliotlmienscs, Umensem ])iita. Pit/ioensem, Luleuseni. (£; Tornensem ob-

servavit in itinerc Lapponico quod iSocietatis Reg. Lit. (§ Scieiit, stipendiu

munitus peregit 1732.

-) I)(;ii fullständiga förtuckningcn eller »Inde.e observationum» är

numtjra ej bekant. Det här angifna är lienitadt ur LlNN.Ki bref af d.

',1 1733 till And. ('f.I-sius (jfr nedan sid. 152), hvaraf äfven fraingiir,

att »rönens» antal varit minst 206. — Mod den ofvan angifna »saxum

seminiferuni» (i den i det följande omtalade danska tidskriften öfversatt

med »en I.aplands ^tecn, som frenibringer korn») menas antagligen den

i IjINNM'.! iirof till Sron.ins (dateradt d. 12 Juni — förmodligen skriftel

i st. f. Juli — 1732) omniunnda, som såg ut, som om den varit sammansatt

af idel smärre korn. — Hlåliake-sangareii {Luscinia siiccica), som af Oi,.

HiDBECK 1). v. antriifVades vid Torne träsk, kallades af iionom Avis Ca-

rolina, emedan »salig konung (!ari- XI baltzamerade fågeln nådigt af

mig emottagit oeii betraktat» (O. KuDUECKS föreläsningar, mscrpt. D. 151

i Ups. univis bibliot.). — Lapparnes »Solsensogd» erhöll sedan af Lix-
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totons saniiiiantrilde d. 10 Fobr. 17oo "berättelse 1. oiii bo-

skapsdöden i Torne, 2. oni Aconito i Medelpad, som ätes, 1).

om on Lectus Extemporaneus af en wiss mossa i skogen" ').

For allt, livad sålunda blef Societeten meddeladt. g-afs "dess

approbation" och uttalades bennos "fulla nOje".

Äniuj ett bevis pa huru märkvärdig Linnjii Lapplands-

resa ansägs vara, kan man finna deri, att lians lärare. Pro-

fessor L. RoBERo, hvilkon han naturligtvis efter sin hemkomst

besökte, skyndade att efter diktamen nedskrifva en ganska ut-

förlig berättelse öfver resans gäng m. m.'^).

Äfven till utlandet gingo berättelser om den unge stu-

dentens händelserika färd och om hvad han derunder uträttat.

N.*;i's ticTinnet (Jyprimts Åphija. Lappanies »kompasser» iM-iiitjuIcs frän

trfUlcus olika utveckling och utseende på de mot oliksi viidci streck viiiidii

sidorna.

') »DU Arch. och Ridd. reste på Lappljällen, råkte han en gftn}(

ingen koja; måste således lägga sig i skogen. De höggo löf och lade

kring sig, men han frös. En lapp i Arch:s sällskap mätte hans längd,

gick bort, der Folytriehwn [= björnmossa] wäxer, skar ut et stöke, sä

stort han wille, lade ett ofwan uppå Arch. och Riddaren. Det war

warnit som de bästa sängkläder». (Ant. från Linnks föreläsningar öfvcr

diiuten, trol. 1771 ; afskr. i Alirlingska samlingen), »Jag har legat

häri med admiration. Denna sin bolster kunna de [= lapparne] ex laterc

krama ihop och binda den uti en fasciculus, som man med 2 händer

kan gripa, det gömma till nästa afton, föra med sig, irrorerat med li-

tet vatten, då det får sin förra elasticitas». (Iter Lappon. p. 63),

'^) Dessa Robekgs anteckningar finnas i afskrift ne,v origin.» i M.

Hkuoii i Kgl. Vetenskaps-Akademiens bibliotek förvarade brefsaniling

(vol. XX) och äro trvckta i Carl von Linnks svenska arbeten häjt. V sid.

13—n . Dersauimastädes omtalas ock »ännu en annan af liouEiUi upp-

tecknad berättelse, muntligen afgifven af Zaciiakias UN/KUS, .... om
hans sammanträffande med Linn.kus i Lule och Torne snmt om några

hörsägner med afseende på Lappland och lapparne». Denna berättelse,

som äfven finnes i H. Beroii brefsamling, innehåller endast helt få ra-

der om LiNN.KUs och hans resa. Det öfriga utgöres — i motsats till

hvad AifRLlNG uppgifver — af några uppgifter om en del af Un/KUs

iakttagna naturföremål m. m. samt förnämligast af en heskrifning |)å

perlllsket i Purkijaur.
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Redan oti |tHi' veckor efter jirresaii från Upsala meddelades

derifrån genom ett d. 7 Juni ITö-J daleradt href liisarno af

den af Professor J. Kojn> i Hamburg utgifna tidskriften Nledar-

Snc/isische Nachrichten von i/ele/irten neumi Snc/icn (arg.

I7;)2 N. 47 p. ;)!)8)^) den underrättelsen, att Herr Carolus

LiNNMis, som pH uppdrag af Kgl. Vetenskaps-Societeten skulle

undersöka Lapplands naturaHiistoria, redan i Maj anträdt sin

färd. PJfter hans hemkomst lemnades i samma tidskrift (17;>:)

N. 04 p. 52.')) en kort redogörelse för färden och för tvenne

arbeten, Flora Lapponica och Lnchesi.s Lapponica, som voro

under utarbetning.

*) Uednii förr tiade sagda lidskrift meddelat hxcS friiii Ipsala, livari

LiNN.tlus ocli lians nrbct(Mi iiiint loford oiiinäiiints. 1 aiiraiigcii 1732

N. VI |). 15, X[] p. 1)1 och Wll |). 177 hade omtalals hans Hortus

CpUiudicHS och det der använda nya systemet, hans af 12 delar be-

stående Fundamenta botanica samt hans under utarbetninfi; varande Mc-

tlunlns aviiim iSuecicarum och Insecta Uplmidica. — Man har iippfjifvit,

att författaren af dessa meddelanden skulle varit TiiNN.+;iis sjelf, som

sähinda skrytsamt •m-j satt sitt ljus under en skäppa», och ett stöd härför har

man trott sig tinna i de ordagranna citat ur Linn.ei maiiuskript, som här

förekomma. Det är dock att märka, att de tre i denna not anförda

brefven äro skrifna i Upsala under Januari, Februari och Miirs 1732,

dä LiNNi^us vistades i Småland och Skåne, äfvensom att det bref, hvari

Lapplandsresan omtalas, är dateradt »Upsala d. 3 .Funi», d. v. s. just

ilen dag, då han befann sig vid Lycksmyren i Lycksele lappmark. Af

IjINN/ei dagbok under utländska resan framgår dessutom, att det var

förut vid ett besök d. 30 April 1734 hos »den ogement humane Prof.

Kom,», som han såg sig viira i hans tidskrift »G gånger med största

beröm beskrifven». — Åtskilliga omständigheter, livaribland den påfal-

lande likheten mellan meddelandet i ofvannämnda N:o 4V och det lill-

kiinuiigifvande, som af Kgl. Veteiiskaps-Soeietetens Sekreterare And. Ckl-

siiJs infördes i Posttidningen, gör det mer än troligt, att det varit denne,

hvilken bevisligen stod i korrespondens med Kom,, som Icmnat uiider-

rältilser om Linnvei vetenskapliga verksamhet. Att liiNNVtais till på-

seende lemnat nämnde sin gynnare sina i manuskript varande ungdoms-

arbeten, är så mycket antagligare, som just dessa såsom meriter åburo-

|)adcs i hans då till Societcten inlemnade, men iinnu ej åtgjorda ansö-

kan om reseunderstöd.
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Suj^Mlii lidskrift var oj d(Mi onda, som iiiidtMTattadc. utlan-

dets liirdo (»ni don nnj,a< svonsko natuiiorskaron ocli lians iil-

vontyrliya lärd. I Comniarciuni lAitevarium, ml liei Medicd!

et SvinUiw Ndtntalis increinentum institution — on i Niini-

IxTf^' ntkoiiimando publikation — meddelas först (I To;'» liehd.

V p. ;)4), att enlig:t ett i London d. 1!) Dec. \l:\'2 al" Jo.

J.\(!. Dnj-ENMUs till Trew skrifvet bref sknlle "a Botanophilo

(|nodam, Ds. Linnkro*" (sic!) en lappländsk rosa liafva företa-

gits för botaniska studier; härom hade brefskrifvaren erhållit

underrättelse af Ani». Cklsu's, hvilken han träffat i London. I

samma tidskrifts följandti arg-äng (hebd. X p. 7;>) meddcdas

först ett af And. (Celsius i Berlin d. lö Febr. till Tkew

skrifvet bref, och detta tjonar sAsom inledning till ett dorofter

nioddeladt (till latin öfversatt) utdrag ur ett Linn^ei till don

förre stiildt bref af d. 4 Jan. 17:;;P).

Slutligen meddelade ilfven den i Köpenhamn utgifna tid-

skriften Nye l^idender om Icerde og cnriense Sdijer on kort

underrättelse om resan och de derunder gjorda iakttagelserna,

uppenbarligen till det väsentligaste hemtad ur Ijinn.ei ofvan-

näninda bref. Betecknande för den ringa förbindelsen den ti-

den mellan Sverige och Dannuirk är, att det var först i Ok-

tober 1734 - alltså fulla tvä år efter I^inn.ei återkomst till

Upsala — som ät Danmarks literärt bildade allmänhet mod-

delades den nyheten, att "Til Upsal er Vaml Linnveus, Pro-

fessor Botar). (!), der .... har vioret i Lapland, fra samme

sin Rojso igien tilbage kommen"''^).

Skulle man nu framkasta d(!n frågan: förtjenar irrkli-

(jen denna Linn.ei Lapj)l.nndsfänl (/enoin de dei umler vunna

resultaten det myckna loford, sota dnda in i vara da<iar

*) ])et är hurjaii af ilclta, som — (ifvcrsalt pji tyski; — scilaii

meddelades i K()iii,s orvamiämiida lidskrifl N. -IT.

") 1 rortsiil tiiingeii omtalas, att »sainmested |i Upsjilaj veiitev maiid

fr.i Ol,AO UuBHKcil (!) el stort Verk» o. s. v.
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koininil tienydinma lill did?^ sjl ionlt* (dt olMftiiijLi'5i(ll j<i liiir-

till höni svaras. Man iH^liölvor ondast ju-cimiiiyii lians (liij^'l)ok

lur att iiitag'as aC lorviininy öfvor, huru dnt var niöjliiit IVir oii

lKM'S(»n iiicd don i alla afseoiulon så yttorst kna]»i)liän(liu"a och

hristfjilliga utrustning", som den, hvilken stod LiNNms till huds,

att i då så ^'odt som alldeles okända traktor kunna oj alle-

nast taga sig fram, utan ock göra iakttagelser, hvilka sking-

rade en mängd torr rådande falska föreställningar och fylde

förutvarande luckor, samt hvilka ännu - efter mor lin lialft-

annat sekels förlopp — villigt niäste erkännas såsom mönster-

gilla och i många fall såsom grundläggande för senare forsk-

ningar. Heundran nn\st(! ock vilckas, då man ser det varma

intresse, som han egnade at de mest olikartade föremål och

förhållanden; hans hlick var städse lika vaken, iakttagelse-

förmågan lika skarp, vare sig det gälde alster ur naturens

trenne riken eller innevånarnes ekonomiska förhållanden, se-

der och bruk, de i olika trakter rådande sjukdomarna och der

brukliga huskurerna eller lapparnes språk och lekar. Det iakt-

tagna skildrar han genast i korta, träffande — stundom hu-

moristiska, stundom anslående poetiska — ordalag och med till-

hjelp af visserligen föga konstnärliga, men dock karakteristi-

ska och det väsentliga framhållande teckningar, på ett sådant

sätt, att det sedan kunde tjena såsom material för en mera

utförlig och vetenskapligt noggrann framställning.

Främst af allt det, som af ]jinn,t5us under Lapplands-

rosan uträttades, är det, som hörer till botanikens område.

Skulle man — såsom man alltför ofta i våra dagar är benä-

gen att göra — mäta detta efter de hemförda samlingarnes

omfång, så skulle det koniimi att intaga en ytterst ringa plats,

ty knappt mera kunde hemföras, än hvad som behöfdes för

de på stället gjorda l)oskrifningarnes kontrollerande '). Men

*) Utom livad han beliöfcle för sitt cfrct lioibaiiiiin kunde han dock

insamla iitVeii nåjtra diippk-tt-cxeniplar, som st-dan limtijjarvos at andra

botanister. Sa t. ex. skänkte han ät Prof, Jon. JkuMANN i Amsterdam



lf)4

(lossa bcskiiriiiiiyjir oMor WWamW, iiiiit(!ri;il oydr oit vlirdo, sjl

stort, att (l(Mi (IiM-pii, jiiimdado Floni /v^y^x^/z/ra blcf (ilt verk,

iit hvilkot såväl al" don tidoriK, som af sctiaro bolnnistor till-

erkänts (itt liöyt och bostäondo värdo. Dotta boror väl till

(Ml (3j oväsentli^^ dol dorpa, att härigononi kännodoin lonmados

om V('j;;-otationon i traktor, som förr voro i dot allra närmasto

oliokanta, mon ock dcrpä, att jomto dot rönt doskriptiva mod-

dolados on mängd intressanta uppgifter om do lapska växlor-

nas biologiska ocli geografiska förhållanden samt om deras

afivändning till olika ändan:;^.!.

Detta arboto är det onda af större omfång, som uteslu-

tande är grundadt pä de under lapska resan verkstälda

undorsökningarne. Af hans öfriga iakttagelser är endast

ett fåtal publicoradt i särskilda smäuppsatser '); de allra

flesta äro inflickade i andra arbeten (t. ox. Fauna KUfcica,

Flora suecica, Spccies plantavum, SyMema iiatimt"). Myc-

ket (leraf meddelade han ock under sina föreläsningar, och

detta upptecknades flitigt af äliörarne. Särskildt gäller detta

om hans iakttagelser rörande lapparnes lefnadssätt och klä-

dedrägt, hvartill af honom fogades jemlV>rolsor. i hvilka dä

i värt land rådande, af modet och vanan beroende bruk ej

sällan framhållas såsom ur hygienisk synpunkt väsentligt un-

derlägsna, livad han sett hos lapparno. I mänga fall kan man

ej annat än beundra hans sunda ui»pfattning och framtidsblick.

i

011 liten, äniiii i bcli&ll vnrioidi; sniiiliiiu: lapska viixtur (so Tii. M. Fkiks,

Ku Unneanskl Itevbarium i Paris^ i Vet. Ak. h'örh<iu(U. l<Sli I //. 2 •'>•')), ueli

ännu sii isciit som 1771, <la (Jiskkk. åtnjöt liaiir< |)rivntuii(lt,Tvisiiiii;f,

kunde lian gilVa denne iii'ifi;ra siuiaiia (Jfr St()vi;k, Lchcii des Jiittera (',\k\,

VON LlNNK II p. 292).

') Sådana äro de i Veteiiska|)s-Aka(lciiiieii.s Ilaiidliiiujar (17.'i!0 iii-

taf^iia Ont /icNnnws /irinu/tkiilor i Ijdjihtnd, Anindrhniiii/ om. Lajiska Lim-

iiut, Anmiirkni)i(j ö/irer dr Diitreii, !«iiii sdijas koiniini iieder iitiir -SkininHi

i yovrige [= tjiill-leiiilarne] oeli lictkrifitinij pä Sun-Kiiiirficcii, jilVeiisoin

disputationeii (17.')4) ('ervus Rlieito, sedan i Amovn Afad intau;eii un-

der titeln (krvus Tarandus.
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Så i. ox. (lil lian i fjiillnn. lortjust öCvor don liorrliya ntsig'-

ton '), (lon rena ocli friska lufton samt "det kostelig^a, por-

lande och viilsniakando vattnet", skrifvor: "Uti diebas canira-

laribns^) ilr hos oss ett allmänt hruk alt rosa till Surbrun-

nar för livar och on, som tycker sij^; vara illa (ivalificerad.

Jaja: kan silg-a, att jag uti några är nog, Gudi lof, haft toniol.

helsan, men dock liksom tung och niigot illa ((valificorad, nion

sil snart jag kom pa fjilUen, lick jag liksom nytt lif, och var

säsom en tung börda tagen af mig. Nilr jag legat uAgra da-

gar i Norrigo, fast jag pfi intet sätt i vorlden debaucherat.

var [jag] litet tung; sä snart jag kom uti fjällen fick [jagj

nytt lif igen, hvar till den pure och perJUitus wiir icke litot

läror contribnera Skulle alltsä vara för dem, som

liade tillfälle, sä hälsosamt resa hit, dricka snövatten, som nä-

gonsin att ligga uti tjockt väder vid sumpoge surbrunnar'')",

livad LiNN.Kus här förordar, är uppenbarligen vara dagars

högfjälls-sanatorier.

Åtskilligt af livad LiNNyEus under sin färd antecknade

har ännu ej kommit till full användning. vSä t. ox. skola sii-

knrligen, dä en fullständig det sviuiska jordbrukets och vär

husliga ekon(»mis historia ongäiig kommer att skrifvas, vigtiga

bidrag kunna här erhållas. Särskildt att boklaga är, att hans

Lachesis fjap/nrnica*), med hvars utarbelande han 173:'. var

^(ir 111') »Kil waokn' prospekt, „... ...,,,,.., ,.,, .„.,,.., ... ..

iiiiiiit(!i'liet, Arcli. noll Kidd. sAsr <l(!t t vdlitrcn pa l,npp.iriie. I)p, som

yckct till miinniskaiis trefnad neli

I)P, 80111

iio i sko-

""r^ (-• 1 ri •' "

1)0 pft Ijiillfiii, iiro nmiitra orli rena i ansiktet, men <!(>, som iio i sko-

•^cu, tristes oeli tjurvåino». (Aiit. under Linnks fciri liisninffar om dift-ten).

'^) Rötmånaden.

") Han tiliägö^er sAsom en fördel, all i fjiillen »man ej så lätt

skulle kunna skrida frän 8uri)riinnsro<flonia, oeli ej så liltt få drieka ef-

ter iniddatrarna stiirkt. (il eto.»

'*) lliirmcd inemide liaii nå<<^o( helt iiiiniil iln sin dagbok, åt iivara

engelska (ifveraiitiniiiii' .1. K. Smith iielt omotiveradt gaf detta namn. —
Senare aiiviiiider liiin i manuskript beiiHiiiningen Lachesis Xaturalis aå-

90in likbetydaiide med LHwta naturalis.
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sysselsatt (tch hvari var saiiiladt nrli ordiiadt allt, som rördn

hippanics Icfnadssiltt iii. iii., ej Idifvil till tryckid Itolordrad.

Tvirvelsiilati sk'.illo den Iciiinaf iiiyckct vilnlofiillM bidrag' till

kiiiiii(>d()iiit'ii Mil d(dt;i iiiiirkviiitliiiii Inlk. sådant d(d> var, iiiiiaii

d»d kniiiiiiit i 011 iiitiiiiarc borOriny med don oiiropoisku civi-

iisatioiKMi.

För liiNN/Kis sjolf var lapska rosan af största \\^\ <«'li

l»otydolso. Alldolos pätaicliirt ilr iiomliiron, att iip or doii-

saiiima lians onoryi stilrktos. lians votonskapliiia synkrots vid-

yados. lians iakttaiiolsot'öriiiiiii'a skärptos: kort saydt, att lians

iitvockling" tog- ott stort stog- IViiiii niiiut dot mål. som lian

slntligon skiillo liinna. Och dortill rörvärfvado lian sig iifvon

rika och oförgilngliga miiinon för hola lifvot. Vill iir sannt,

att han mulor filrdon iiiangon gång slöt ondt till don grad,

att han "oj villo rosa samma viig för -JOOU pliltar'') och för-

klaradii: '"cnrionx har min rosa varit, mon (iiid trösto don,

som skall si\ dyrt, som jag iiiM, betala sin ciirienxitot'"'-').

men niir mödorna voro förbi, glömdes de snart, undor dot att

dot myckna nya, milrkvärdiga. ögat och själen tilltalande, S(.m

mött honom nnder fjirden, framstod allt klarare och mora loc-

kamhn Don nära beröringen ined de föraktade lapparne gjorde,

att do förvärfvade hans varma sympatier, och ofta prisar han

sedan deras friska, fria lif'). Framför allt hägrade under al-

') Bref till Stoh.kls <I.
'•^

.; (^'f 7?) 1732.

-) Bref till L. UoiiEKd d. 'Vs 1732. — »'rniidcm ramc. siti, su-

dori', itiiUTe, ii*stii, |)liiviis, nivc, ffiacitj, saxis, nioiiiiliiis, coiiveisalioiif

liapiioiuiiii satiatus disccdo». (/'""/. Lcijij}. jn-w/dt.).

') »Och du siikru Lapp, du fniclitar intet hwaikei; kriir, liun^^cr

el;r pest, soui all annor land pä en kort tijd förstöra kiiniiai). {/>iiilti

natnral.; inskrpt i Linn. Soc:s bibliotek), — »Edis, dum seeurua e locto

surgis, dunuiue eum petis, nec nosti veiiena nostra, quiv latent siih

diilci niellc. Te non ol)ruit scorljutus, nec fcbris intcrmittens, nec ohc-

sitas, nec podagra; tibroso gaudes corpore A alacri, aniniotiue iibero. O

sancta iimocentia, estne liic tuus tlironus intcr Kaunos in suninio scptiMi-

trionc intpie vilissinia lial)ita tcrra? nuninc prirfcrs stragiila liicc bctn-

lina ntollibus scrieo Icctis plumis? Sic ctiam credidcre vcttircs, nec nialc».

[Fl. Iai]!/', p. 270 under Betiila nana).
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<l(!nl(»iii()iiN (Indrar de viiiia Ijiillvjlxloniii pa ott siiiokaiidi! sjitt i

liiiiis iiiiimc. Ktt iMuis dnrpå luiiiiiii löljainN' nuUn- ur ott Itivl'

ill' <l. "/Il 177;l till (>ii lians korrospoiidtdit '), dii d<Miii<» skulle

IfiMiia sill plats i liii|»|)iiiarkon: "I l»jii(l(>ii nu do iiuijostiUli;^a

tiiillcn liirviil. FanMi nu vill. I inonlöso, tiicko fiallbloiiiinor:

Aiiilroinedtv, Sa.i:i/rn(/(t', Didpmsitr, Dri/iidfs »ftc. 1 fAn so-

dan aldrig- so dom )iM«r. lliUson dom ifVrtn niiiir nnul ott yt-

lorsta valde, dii I roson tiidan'".

i>ri LiNN;Krs mod alla sina skattor kom tillbaka till V\)-

saJa. var dot on sak, som sarskildt vallado honom bokymmor.

Dotla var lians okonomiska ställning'. I dot lön^i^aoiido (sid.

II N) liar omnämnts, att lian boriiknado omkostnadorna tOr ro-

san till (KM) dir. kpmt.. mon att han orhull blott 400. Vid

upi)jL'-örando af sin kalkyl antog- han don väg, som sknllo till-

ryiigaläggas, till 24(> mil. Donna sittra boroddo omollorlid pä

on upponliar lolräkniiiii'''^!. och dä han homkommit, ansäy han

sig- hafva tillryijrg-alagt (IJ-J mil (af livilka l5o till fots)'):

ti'lon, som frän början ansloys till 20 vockor, hlof i ställ(>t (I

mänad((r. Afvon mod antayando, att en dol af d(^ tillryjg-ya-

la.g'da milen voro s. k. lappmil. hvilkas längd är fomligon bo-

roondi^ pä do vägvisando lapparnos godtycke, är det alldeles

upi)onbart, att don medförda roskassan var mycket för mager.

Vax stor iordol för honom var den stora gilstfrihet, hvarmed

han blof "vill fägnad" af svenskar, norrmän och finnar, liksom

ock att den in-natnra-botalning, hvaraf han delvis betjente sig

bland lapparne, var honom ganska förmänlig'*). Det kunde

^) Jonas Hoi.i.stk.n, först skollärare i Jockiiiock, sedan kyrkolierdc

i Lule ii.

*) Uppresan till Tonieå med sina atstickare till liapplaiid »blif-

ver tillsaininaiis 170 mil» oeh »iiiVeii »a låii<,'t tillbaka .... afifver in

snmma 240 mil». — Ijnn.i-:! svajjjliet i luilMicliken l'rainf,^'ir af liera fraii

den tiden förvarade räkniuijar.

") Mrefvet till \. Cki.sius '/i \1X\.

^) »Nilr jat;- <i;ar viirdeii [ lappeiij en aln toliak, tiek jag alllid en

ost igen, ill est G pro '.U.
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(lock oj hjelpas, att responningarne i förtid togo slut. 1 Tor-

noii iiuisto han dorför "taija mot 100 dir. kpnit af Hr Prob-

sten i caroliner", (.ch då han anlilndt till Åbo, nödgades han

hilnvända sig- till Studenten C. Fk. Mennandkr, som "undsatte

TiiNN^uM med penningar för det Linnj;us läste för honom Hi-

storiam naturalem" ').

Såväl undor som efter resan måste han derför vara be-

tänkt på att förbättra sin ekonomiska ställning. I det bref,

som han uppe i fjällen skref till Stobm^s-), bad han "högeli-

g-en att blifva recommenderad till resemynt uti stipendio /V-

perinno^. Sedermera anhöll han, samtidigt med att han d.

"^jw inlemnade sin reseberättelse till Kgl. Vetenskaps-Societe-

t<Mi, att densamma "wille wara honom så favorabel och hiälpa

honom til något stipendium". Härtill svarades, "at Hr Lin-

NKiis(!), då han will resa til hans Excellice Gref Horn at

gifwa honom successen af dess resa muntel. wid handen, får

han med sig et bref och Ilecommendation af Societeten". Huru-

vida någon sådan resa företagits, är obekant; att något un-

derstöd då erhållits, är föga sannolikt.

Ännu en gång. d. ^^2 ITSo, vände sig LiNNiEus till

Vetenskaps-Societeten, och emedan han då ''med ingifwen Räk-

ning bewiste, at han på sin Lappska rosa måste sättja sig i

ansenelig- skuld, så Resolv. at han undfår till någon under-

st/id 120 dir [kpmt] af de penningar, som af Russworms''')

Enkia betalas pro labore".

') Dessa lektioner gafvos först följande vartcnnin i Upsnla. —
Mknnandeu, vid livilkcn Linn/KUS nlltjeiut förblef fiislad <?enoni starka

vänskapsband, l)Ief sedan biskop i A bo ooh dojj sasoni ilrkebiskop i

Upsaln.

**) Dateradt d. *^/c, nicn nppenbarligen skrifvct senare, troligen

d. '^/7 17.32. — Dil Slijxindium Grubbiano-Piperianum, såson» det i

donations-urkunden kallas, är stiftadt uteslutande för studerande vid

liunds universitet, livilket LiNN.Ufs redan lemnat, är det svårt att inse,

pä hvilken <>'run(l han skulle kunnat koinnia i åtnjutande af detsamma.

•') JoUAX liiNDKiou Ulisswokm var universitetets »bokförare» (- bok-

handlare) oeli hade d. *'''/'ia 1728 erhållit kungligt privilegium på utgifvaude

af de af Vetenskaps-Soeieteteu publieerade Avta literavia Sueeitv.
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Redan innan (lotta understöd erhölls, hade Linn^eus pH
annat håll sökt att bekoniiiia sfidant. Det kongl. stipendium,

som han förut inneliaft, kunde lum, oaktadt medicinska fakul-

teten gerna det önskat, ej liinyre fa bibehålla, enär den lag-

stadgade tiden för dess åtnjutande utgick med vårterminen

1782'). Deremot fanns en annan stipendiestiftelse, neml.

den Wredeska^), från hvilken han hoppades kunna erhålla

något ''till beneficiuin att uppehålla sig wid Upsala med^
Något ordinarie stipendiernm var visserligen ej ledigt, men
man plägade, då inkomsterna med något större belopp öfver-

stego utgifterna, till behöfvando studerande utdela af dessa

'"öfverskottsineder. För att komma i åtnjutande af denna
förmån inlemnade Linn^eis d. U\ Nov. till Consistorium Aca-
demicum en ansökan =0- Jemte honom framhöllo åtta andra

studerande i de mest bevekande ordalag (några på latinsk

prosa och en på latinsk vers) sitt stora behof af hjelp och

hönföllo ödmjukt om erhållande af ifrågavarande öfverskotts-

medel
;
den farligaste medsökanden var en Candidat Ol. Muren,

hvilken redan förr framstält liknande begäran och som nu

) I Medicinska Fakultetens till kansleieii ingifiia uppgift på inue-

liafvarne af kgl. stipendier vårterminen 1732 heter det: »Caiiolus Li-

NVKUs (sic!) ifrån 1728 till 1732 upburit 630 dir och således det rum
"111 jultiden 1732 vacant, hwilket Lin.eus wäl meriterade, der det möj-
ligt wore och sig göra låter». (Riksarkivet).

**) Jfr. ofvan sid. 103.

"*) Se bilagan n. 2. — Denna helt nyligen påträffade skrifvclsp

synes i viss mån strida mot uppgiften sid. 74, att Li\n.ei!s endast hc-

triiftando vårterminen 1729 klagat öfver nöd. (ienomläser man de stipen-

dieansökningar, som den tiden till Consistorium aradcmicuni inlemna-

des, får man emellertid det intrycket, att de sökande sökte iifverbjuda

hvarandra i starka uttryck, för att rått bevekande kunna framhålla sitt

l)eliof, hvadan man ej torde få taga dem alldeles efter Ijokstafven. Så-

dana uttryck, som att erhållandet af ett siikt stipendium är »till niiti

iindamåls fortsäftiaude så hög.stnödviiiidigt, att iag i vvidrig händelse

seer mig ingen iilwiig», »proptor voluntatem divinam jiivate, Muicenates

optimi; alias poriam» o. d., iiro alls icke ovanliga.

12
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skriftligen varmt förordades af Prof. Dan. Diurberg. Resul-

tatet blef emellertid, att konsistorium d. 18 Nov. med 10 röster

mot 3 tilldelade Linn^us detta understöd, uppgåonde för firet till

"r.O plåtar" O-

Denna honom tilldelade förmån blef dock ej oanfäktad.

Den 14 nilstföljande Februari upplästes nemligen i Consistorium

ett af Riksrådet och Öfverstemarskalken Grefve De la Gardir

till LiNN^:i ofvannämnde medsökande Muren skrifvet bref.

hvari han ''lemnar sit bifall, at Consistorium Acad. wille för-

foga den anstalt, at bemelte Muren ofvannämde sökte under-

stöd wärkeligen må tilgodo niuta"^), hvarjemte Muren ingaf

en inlaga af samma innehåll. Consistorium blef uppenbarligen

både förvånadt och förargadt häröfver samt beslöt derfur, "at

som bem:te Candidat i denna sin suppliqve mycket fritt och

dierfft sig ut låtit, så måste han framdeles kallas före i Con-

sistorio och dev förklara sig, då honom en skälig reprimande

härföre bör gifwas"^). Tillika afsändes d. 2:) Febr. från Con-

') T sill sist författade sjelfbiografi safter Linné, att detta skedde

»l)esyiiiiorlij!;eii <;enoiii Professor VValluaves p;uiistiga bemedlande». Detta

framgår doek ej af Consistorii protokoll; i stället svnas Professorerna

liKKOMUS, Hrrm.vnsson ocli Skyi,lbkro varit de, som kraftigast förde

hans talan. — Som detta protokoll synnerligen tydligt lägger i dagen

don uppfattning, som den tiden l)land professorerna var rådande om

LiNN,t;iis, meddelas detsamma såsom bilaga i\.

'^) Consisl. prot. ^Va 1733.

"*) Hvad som egentligen synes Imfva förtörnat herrar eonsistoria-

les, var, att han iippgifvit, att 15 af dem förut lofvat honom sina rö-

ster orh att några rådt honom hänviinda sig till Grefve De i,a fiARDii''..

— Förbittringen mot MuRi;N lade sig snart; i protokollet för d. ^'.lo

s. å. (liksom i senare) omtalas han med idel välvilja och loford. Om
något »uppkallande» eller någon »reprimande» talas ingenstädes i proto-

kollen. Vid lugnare eftersinnande torde man haft svårt alt finna nå-

got »fritt och dierfft» i en böneskrift, som ilr affattnd i de mest servilt

krypande ord och med böner till »llitgwördigste Kadren» (= Ärkebisko-

pen) oeli siikandens »höggunstiga Förmiiu och Vener. Consist. Academici

Höga opIi Wiilborna ledainiiter».
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sistoriuin till Grefve Dj la Gardfe en skrifvolse, hvari han
till början upplyses doroni, att han alls icke hade något
att bestämma om Wredeanska stipendiets öfverskottsmedel.

utan att detta enligt donationsbrefvet uppenbarligen tillkom

Ärkebiskopen samt Consistorium, samt vidare derom, att re-

dan i November Consistorium till stipendiat utsett Studiosus

Medicina> Carl Linnj-^us, och att det kunde "nu mera sil

mycket mindre gå derifrån, som bem:de LiNNyi':us äger alla

de qvaliteter, som af en skickel. stipendiat erfordras och är

derjemte utfattig, hafwandes han i studio Botanico redan giort

besynnerl. och ogeniena profecter, hwarföre han icke allenast

såsom docens förrättat Prof:s wälborne Olof Rudbecks före-

läsningar i Botaniqven, utan blef och i förl. år af Societate

Regia > fiteraria utfärdad at företaga en resa op til Lap-
land, o Hh'- wid sin hemkomst upwist mycket så i Physiqven
som botaniqven, som märke! . kan illustrera historiam Pa-
triam" ^). -— Och härefter fick Linn^.us förblifva i oqvald be-

sittning »inder det läseåret af '"Wredeanska öfverskottsmedlen''.

Det återstår nu föga att tillägga till skildringen af Lin-
NJii verksamhet och lefnadsomständigheter under det för ho-

nom så betydelsefulla året 1732. Hvarmed han efter sin

återkomst till Upsala sysslade, är lätt att inse samt är äfven

redan antydt; det var ordnandet och bearbetandet af de hem-
förda samlingarne och anteckningarne, som lade beslag på hela

hans tid och allt hans intresse. Någon undervisning synes

han under höstterminen hvarken velat eller hunnit meddela.

Till julen synes han hafva nedrest till Småland för att

der träffa sina föräldrar och syskon. Härom berättar hans
broder ^): "1732 om vintern besökte Linn^eus sina kära för-

*) Ups. Univ. arkiv. Littera ad variof!.

^) Om detta besök i hemmet finnes intet omtaladt i sjeifbio^M-a-

tii'i-na. Det får dook i viss mån bekräftelse d«raf, att i Smålands Na-
tions räkenskaper tor 173;-} tinnes angifvot, att Linn.eijs vårterminen er-

lade den nJVift »p-o felici reditm, som borde betalas af livarje lands-

man, aom varit bortrest från staden. Höstterminen 1732 hade han er-

lagt liknande afgift efter liemkomsten från Lappland.
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äldrar eller rättare: han kom hem julaftonen, under det att

förtlldrarne läste till bords. Ack, med hvad glädje l)lef han

icke dä emottagen! — Han talade om sin öfvi^-stäudna Lapi»-

ska resa och huru mänga äfventyr han genomgått. Hans upp-

resa var för bädo honom och föräldrarne sä mycket sensiblare,

som han yttrade sig' aldrig mer fä se sin sjukliga och hulda

iiuider'". Detta blef ock förhållandet, i det att hon följande

sommar afled.
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Biliiyn I.

Kgl. Vetenskaps-Societetens öppna rekommendationsbref för Carl

LiNNiEUS under dennes resa till Lappland').

Gunstigc Läsare!

Säsoni Koii{i;I. öociutctciis giöromäl ibland alt, annat, i anlinlning

af Kongl. MaijUs allcrnricligslu resolutions 4 §. består thenitiiinan, at

flictta Rikets Historia naturalis genom behörig aktsainhet och ilit nia

lieltte utarbetad och högre bräkt blifwa; sii har af Societcten elTtcr Pr.-v-

sidis illusfris, Uiks-Uadets och Pra'Kidontens Högwälborne Hr. Grcfwe

Akvkd llouNs nadguiistiga bifall och samtycke, gifwit af Ekebyholm d

2 sisticdne i denna månad, Studiosus Mediciniu H:r Cakoi,us Linn.kus

i anseende till den grundcliga kunskap oeh föifareniiet han i bemcllc

studio äger, blifwit utvvald, at anställa en resa på Societetens oinkåst-

iiad til Norra delen af Swerige och serdeles til Lappland, at therest

allahanda nytt och niärkwärdigt i de trcnne Naturens Riken noga up-

s()ka, såsom allahanda slag Bergarter, Mineralier, Metaller, samt fossi-

lier, diur, foglar och fiskar, insecter, och i synnerhet allahanda slag

triin, (irter, gräs och mossar. Och som then Gunstigp Läsaren iärer

tilförcnde wara nogsamt iifwertygad at thetta Societetens fattade npsåt,

binder så wäl til de Physicaliske wetenskapernes tilwäxt, som til wårt

K. Kiiderneslands heder ocii nytta, så förmodar ocli beder Soeieteten

Ijenstligen at Gunstige Läsaren, af kiärlek för thet almäiina bästa, intet

sig undandrager at på alt möjligit sätt wara bemelte Hr. LiXNiEUS ;)å

ihes länga och beswärliga resa beliieli)elig, samt thetta hans berömliga

och nyttiga förehafwande i hwargehandn mål understödia och befordra.

Soeieteten skal en sådan gunst och godhet altid med skyldig fjrkiänsla

weta at beiiiöta, samt iinska den gunstige Läsaren af den Aldra högste

(iudeii all andel ig och timmelig wälsignelsc. Gifwit i Upsala then 12

Maij åhr IT.V2.

l'å Kongl. VVeltcnskap-Societctens wägnar

(Ifiulcrskrift saknas).

Oii;^'iMal-koMce|)1et linnes föivnvadt i Kgl, VetcnNkaps-iSocietetcus arkiv
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Bilaga 2,

Studeranden Carl Linn^ei ansökan att erhålla Wredeska

stipendiets öfverskottsmedel.

]VIae;nitiP(! Doiiiine Rector

och

Veiieraiiduin Coiisistorimn!

Inför Hans Magnificnjnoc ooli Venerniulura Coiisiatoriiim föidiistar

Jajj; mig i diiipaste ödiniiikliet mod donna min suppliqvc inkorna, an-

gående öfwerskotz medlens i delt VViedianiska stipendiumei alitiiiutandc.

Jag har im hela tijden först i Lnnd, sedan liär med stiirsta miida kun-

nat mig uppeliåila, och nu äntcl:n ser mig ingen wäg (ifrig att kunna

wid Academien utliärda, hälst som jag inge anhörige har att tillita, och

dctt lilla stipendium Regium jag mig här tills hugnat af, är redan ex-

spirurat. Drar altså till Hans Magniticcnce och Venerandum Gonsisto-

rium den ödmiuka tillförsicht, att De mig, nu i största nöd stadd, här

med täcktes hugna, liälst som jag är fattigare än någon af mina com-

pclitorcr, kanske ock torde hafwa samma meriter, som do, dä jag iifwcn

skall betlila mig, så snart som de, att blifwa publico till någon ticnst.

Jag alwachtiir nu en gunstig resolution och förhlifwer med all wördnad

Magniliei D:ni Rcctoris

och

Vencrandi Consistorii

IJpsal. d. 16 Nov. 1732.

ödmiuka^te licnare

Oarl LiNN/t;us.

Orit;inalet finnes i Upsiila universitets arkiv bland Acla Consistorii I73i!.

I
1^
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Bilaija 3.

Utdrag ur Oonsistorii Aoademioi i Upsala protokoll

den 18 November 1732.

§ 13. Ciaf llr llector wid hunden, at nu skulle föietiicjas vote-

ringen til det lediga stipendiatiuuimet tffter Map;:r Skuxck till Wredi-

ska öfverskottsniedlcn, liwnrföre naiungofwes de, som här til si{,' anmält,

nenibl. Mag. Nils Wallekil. Nericius, Dahlström Westm., Fetkus
Elvius Dalek,, Vimmerstet Calm., Chuistoph. Justus Helsing , Santhe
Santhteson Smol., Caul LiNN.fius Smoland., Cand. Olop Muueén Geslr.,

Halemus Uplandus.

Prof. Bekonius voterade pii studenten Carl LiNN.fius Smol. sa

för des stora medellösliet som des ogemeiia progresser uti studio Hu-

tanieo oeh de ölrige delar af Medicinen, liwarföre han ock redan af

experientissinia facultate Mediea fått veiiiam publiee doeendi, fast han

och derjcmto gerna skulle önska at Candidaten Mikén, som han af-

wen känner för en qwick och fattig dräng, matte wid tilfälle bli hiil|)en.

Pr. WlNBOM faller efwcn pa LiNN.fiUS för de af Pr. Berosius

anförde skäl.

Pr. Klinoenstiehna efwenledes.

Pr. BoHEU(i upskiekat sit votum skrifteligen för Cand. Muren, såsom

medellös och mycket skiekelig.

Pr. Frondin kan intet annat än lomna sit votum til Candid.

MuRÉN för des store fattigdom och wackra progresscr i studierne.

Pr. IIermanson faller med sit voto pa Linn.eus sAsom ganska

fattig och medellös, 2. såsom den der med beröm förriittfvt Pr. Ruu-

UECKS Lection i Potanitjueii, o. nyl. siiort en resa op til J.apmarkcn

och derifrån hämtat mycket sa i physiqven som andra saker, som märkel.

kunna illustrera Historiam Patriam.

Prof. Nesselius conformerar sig med Hr. Pr.

han tänkt votera på någon annan.

Pr. Wallhave nämner LinN/EUS i anseende

andragne skäl och motiven.

Dr. ÖciiYLLHER(i, Som Cand. Mukkn iir et mycket \va(,'kert ämne

oeh derhos fattig, hade han gierna fallit pu honom, men som Linn.eus

IIermanson, ehuru

til de för honom
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tiiiiKts warn iiiguiiiu siiiguliiri ocli sii tit siijniidcg scculiiri, är (loilio»)

^rniiskii fnltig urli sa wida avancerat i sinn studior, at vxpericnlissiina

racullns Medica erkänt liononi ffod al niijfoii tid förwnitn i l'r. wäl-

l)ornc ilUDBECKS ställe dc^s Profession, sa kan him intet annnt, än l)ii'ailu

des begiäran.

Dr. VVallin l)ifaller Linn.kus, fast han för detta intet wetat, at

han sökt detta stipendio.

Dr. Celsius lät i,'eiioni Pr. Hekonius antyda, at lian ^m- sit votuin

til LlNNJiUS.

Dr. DiURHERO upskickat sit skrifftel. votum för Caiid. Muiuis i

iiuscinide til des wackra studier och erbarn lefwerne.

Hr Kektor [Professor E. Melanueh] tilstod, at han liatVt tankar |på]

Cand. MuKÉN i anseende til des studier och wackra förhållande, men i

anseende åter til de skäl, som för LinN/KUs anförde äro, sa confornio-

rar han sijj: med de öfrige Herrar Consistorialcs för honom Linn.hus.

Soin Stud. Carl Linn.eus sålunda per pluralitntem fat desse rif-

wcrskottsmodcl, sa resolverades at Candidaten Murkn med första lägen-

het måtte bli soulagerad.

i
s
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Sodan Professor F. W. Häggström vid hUrvarando univcr-

sitet meddelat undervisning i latinska spr/lkot i n.lra 40 år,

af hvilka 31 sftsom ordinarie lärare, ingick lian till Kongl.

Maj:t med underdånig anhållan, att han på grund af fylda

i)b år måtte erhålla, afskcd från sitt emboto. Denna hans an-

hallan blef den (5 Februari 181)3 i nåder beviljad. Ett lång-

varigt och ansträngande arbete i universitetets och den foster-

ländska bildningens tjenst var hårnied afslutadt. Då Pro-

fessor Häggström nu gått att njuta det otiuni cam dujnitate,

hvartill insigtsfullt och sanivetsgrannt fullgjorda plikter be-

rättiga, följes han af kamraters och lärjungars odelade akt-

ning, tillgifvenhet och tacksamhet,

Till hans efterträdare såsom professor i latinska språket

och litteraturen har Kongl. Maj:t den 7 sistlidne Juni i nåder

utnämnt Docenten i sagda ämnen Filosofie Doktorn Per Perl son,

hvilken af såväl Humanistiska Sektionen, som Större KoLsi-

storiet enhälligt blifvit i första rummet föreslagen till erhå'-

lande af den lediga platsen. Den dugande kraft, som han

såsom forskare och undervisare redan lagt i dagen, utgöra en

borgen för att romarspråket i honom skall vid vårt universi-

tet erhålla en målsman, som kommer att fylla de kraf och de

förhoppningar, som på honom ställas.

Om sina lefnadsförhållanden och utgifna skrifter har Pro-

fessor Persson meddelat följande:

Per Persson teddes i V. Vingåkers försaniling af Söder-

manlands län don 31 December 1857. Föräldrar: lieinmausegaren

Per Persson och Brita Elisabet Persdottcr.



loronliiadi'' dcii .il» Apnl iss(» till tioci-iit i kla.^^sisUa språk

vl«l rpsala miivcr.sitcl. J-Ttrcslud c. o, iirofcsstircii i klassiska spraU

vartcriiiiiicn IcS!)!, li(')stt(Tiiiiiu'ii |N!I'J samt IVaii och med varlcr-

luiiicn |N!>,') (ill iiiiicvaruiMlc da^, ii|>|)('li("ill (len iiicil prorcssiircn i

urckiskii språket <»i'li litlciatiircii iVtriiiadc' ('.\amiiialioiisskvldii;lu'lt'ii

iiiidcr t'xaiii('ns[>t'rind('n i ScptcmlKT iSilO, den med pi'uri's,siii'('ii 1

latinska spriikct ocl» littcratnrcn rrircnadr cxAniiiiationsskyldinhctcn

nndci' cxanicnspcriitdcrna i Maj l.siH, lS!t;!, Isitj odi Isj),') samt den

med c. o. proli-ssnrcn i klassiska spi'äk tVircnadc rxamiiiatinnsskvl-

diulictcn nndor cxamcnsDci^iodcnia i Mai ISSil. 1S!)(I ocli ISilL'. ln">ll

)t 1 I p.sala.

Ilar (if tnjchcl iihiijril

:

ludia ctvmolotiica, comiiifntatid Mcadcmica. Ipsaliac |.SS().

m inskriften tVan (iortyn (i Sprakvetcnskaplii^a sidlskapels i Tp-

sala t<")rlunuilinfj;ar ls,Sö--liSSS)

Om gr. vua(ji(v) : v^niuv : lat. iiatis (i Nordisk ti<lskrirt I'. I*'il. ISilO)

Stndicn znr Lohre von der Wur/elerweiteinng und W nr/clvariatioii

(i Upsula nniversitets ärsskriri iSDl).
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1'Ih'I' (lon (l('iin»ri.>*trjili\i'ii ProiiiMiiiiialstaiiitii im- ut- iiml \'('r\viiii(l-

tcs (i lii(li>^n'nnani.s('lic F(»i's<'liiiiig('ii, /citsolii'. Iieradsgcjicljon

vtiii Karl IJiii<>inaiiii iiimI Willuliu StrcitlKTji Hd. II, I(S}»lJ).

Oii» l)(!ty<lt'l«i'M oi'li liäi'lc(liiiiio(.|i af det ^i'. *</»«<i'(>os: jäiiitf en cx-

kurs oni ijcn 'jjrckiska, rrsp. indociiroiiciska //-cpciithcscn (i

lJ|>().sula,stii(lici' tiilc^^nadc Scipliiis Hu^yc pa lians tiO-iira ITmIcI-

Minlag, rp^ida 1n!»i*).

Ktyni(tl()j;i,s('li(',s (i Kulni's Zcitsi-lir f. vcirgl, Spnifldorsdiinig Hd.

XXXIII, LSU.I).

Klyiuologisches (i Hciträgc z. kunde; d. indugcrni s] 'skjIwmi, licraus-

gogel). von A. iJfz/cnIxirgor und \V. Prcllwit/ i>d. XI X, |N)?;{).

Dr origino ac vi primigciiia gi-rinidii et gcrinidivi latini I (Sk il-

U'.v utgifna al' llinnani.sliska vcleiiskapssanifinidot i l'psala;.

Nyare undiixikningai- |)a don IMantinska pntNodiens oinniilo (.-^krir-

lor utgifna af lliuiianisti.ska voton.skapssarnfun<l('f i ('itsala

II, ö, Upsala lNil4).

Adnnlationuni IMautinaruni .s[)0('inion I. rp.saliao 1894.

Till iUlydnad af dn akadoiiiiska statutornas ffuTskrirt

kominor rrolbssor Pkksson att Tursdayon don 11) i donna ma-

nad tilltrilda sitt omboti» mod on oflontlig loroiilsning' i llni-

versitotots aula öfvor ilmn(3t: Atu/usti .se/cularfast eidu/t m/asti'

uppUkkter.

Till donna högtidliga akt fi^ir jag liännod vördsamt in-

bjuda Universitetets Kansler^ f. d. Statsrd ' ^ Riddaren och

Kommendören af Kov(/(. Maj-Js Ordei,^ Ledamoten af

KomjL Vetenskapmkademien^ Jiiris Doktorn m. m. Ilcrr

1\'liv Jakob von J^^hrenheim, Uni<\rmtetetf< Prokamler^

Svea /likes Ärkebiskop^ Ledanif^e i. i Andliga Ståndet af

Kont/l. Maj-.ts Orden, En af de Aderton i Svenska Akade-

mien^ Teologie^ Juris ocfi Filosofie Doktorn m. m. Herr

Anton Nilddti Sundhetuj, Länets Höfdincj^ Kommendören,

med stora korsii af Komjl. Nordstjerne Orden m. m. fferr

I\ir Johan IträUenhivlni, Ofversten och CHiefen. för Kon,(/l.

Uplaiids regemejite, KahinetiskaoDiiarherren hos //. Maj:t

Konungen,, Kouiiaendören af Kongl. Svärds Orden, 2:dra
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klms^ och af Kongl. Nordstjerne Orden^ l:sta klass^ m. m. Herr

Friherre Leonard Wilhelm Stjernntedt samt härvarnn '"

Universitets Lärare och Studerande umjdom samt i Ofrigt

Vetenskapens Idkare^ Gynnare och Vänner.

Samlingen sker sagda dtag kl. 12 i det akademiska kon-

sistoriets sessionsrum.

Upsala den K? September 1895.

Th. M, Fries.

^fJH-^l^^-HK-
1^"
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